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CÁC CHỮ VIẾT TẮT
BQĐ  Bát Quái Đài.

CTĐ  Cửu Trùng Đài.

CQPT  Cơ Quan Phước Thiện.

CKVT  Càn khôn vũ trụ.

CKTG  Càn khôn thế giới.

CLTG  Cực Lạc thế giới.
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ĐĐTKPĐ  Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

HTĐ  Hiệp Thiên Đài.

PCT  Pháp Chánh Truyền.

PT  Phước Thiện.

TLHS  Thiêng liêng Hằng sống.

TNHT  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển.

TNST  Thánh Ngôn Sưu Tập.



KíNH TrìNHHỘI-THÁNH VÀ BAN ĐẠO SỬ

22



 KíNH TrìNH HỘI-THÁNH VÀ BAN ĐẠO SỬ

23

KÍNH TRÌNH 

HỘI-THÁNH VÀ BAN ĐẠO SỬ

Với ý tưởng chơn thành:
Tôi biên soạn tập sách “Đạo Sử Nhựt Ký” có mục 

đích là đê làm Bản thảo cho Ban Đạo Sử.
Khi Hội-Thánh phục quyền, tái lập Ban Đạo Sử thì 

có sẵn tập Bản thảo nầy, để Ban Đạo Sử trọn quyền xem 
xét, sửa chữa bổ sung, đặt tên sách, viết Lời Tựa và xin 
Hội-Thánh Lời Giới Thiệu, rồi dâng lên Ban Kiểm Duyệt 
của Hội-Thánh, hầu sớm ấn hành cho toàn Đạo.

Ấy là điều mong mỏi nhứt của các tín đồ của Tòa-
Thánh Tây-Ninh, vì từ lâu nay, Hội-Thánh chưa có một 
bổn Đạo Sử nào đầy đủ, nói rõ các công việc của nền Đại-
Đạo từ lúc lập Đạo, đến việc phân chia Chi Phái, làm cho 
một vài sử gia của các Chi Phái đối nghịch viết sử xuyên 
tạc Tòa-Thánh Tây-Ninh, khiến cho các tín đồ của nền 
Đại-Đạo hoang mang không ít, không phân biệt được: 
Đâu là sự thật, đâu là lời xảo trá! Đầu là lẽ Chánh, đâu là 
lẽ Tà! Nếu không phân rõ Tà Chánh thì việc tu hành ắt 
có chỗ lầm lẫn, tưởng là tiến hóa mà không ngờ là dậm 
chân tại chỗ hay là thoái hóa thì đau đớn lắm!

Xin kính trình.
Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng
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THAY LỜI TỰA 

HUẤN TỪ CỦA ĐỨC THƯỢNG-SANH
trong Đại Hội Ban Đạo Sử tại Nhà Hội Vạn Linh 

Tòa-Thánh Tây-Ninh 
Ngày 26–10–Mậu Thân (dl 15–12–1968)

Kính Quí Chức-Sắc Hiệp-Thiên-Đài, Cửu-
Trùng-Đài và Phước-Thiện,

Kính Quí Chức-Sắc và nhân viên Ban Đạo Sử,
Hôm nay, tôi lấy làm hân hạnh đến dự buổi Đại Hội 

Ban Đạo Sử đặt dưới quyền Chủ tọa của Ngài Hiến Pháp 
Chưởng Quản Bộ Pháp Chánh.

Lý do là từ mấy chục năm qua, sau khi Đức Hộ-Pháp 
bị lưu đày hải ngoại, được trở về Tòa-Thánh thì đất nước 
Việt-Nam bị khép vào vòng chiến tranh khói lửa, Đạo 
đã trải qua bao lúc thăng trầm ghe phen bị quyền đời áp 
bức, nội bộ chia rẽ vì kế lý gián của bên ngoài, một phần 
Chức-Sắc vì quyền lợi cá nhơn làm cho tình huynh đệ 
thiêng liêng phải tan vỡ, gây cảnh nồi da xáo thịt.

Nếu chẳng có sức huyền linh của Đức Chí-Tôn hộ 
trợ, Hội-Thánh Tây-Ninh chưa chắc lướt qua khỏi những 
giai đoạn đen tối có thể làm cho nền Đạo phải chịu ngửa 
nghiêng không ít.

Vì lẽ đó, lần lựa đến ngày nay, Hội-Thánh mới bắt 
đầu giao cho Ngài Hiến Pháp lập thành ủy ban đặt dưới 
quyền điều khiển của Ngài để khởi công biên chép Đạo Sử.
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Mấy lúc sau nầy, Hội-Thánh cũng được xem qua vài 
quyển Đạo Sử do người của các Chi phái Cao-Đài biên 
soạn nhưng không có quyển nào ghi sát sự thật. Soạn giả 
chỉ viết sách để đề cao người trên trước của họ với tánh 
cách quảng cáo cho chi nầy phái kia, chớ sự thật do đâu 
Đạo Cao-Đài được phô trương ra mặt đời, được gieo rải 
khắp nước Việt-Nam và vì sao có Lễ Khai Đạo tại chùa Gò 
Kén Tây-Ninh ngày rằm tháng 10 năm Bính Dần (1926) 
thì họ là người đến sau làm thế nào biết được.

Sự thật hiển nhiên chỉ những Chức-Sắc Thiên phong 
Hiệp Thiên và Cửu Trùng, môn đệ đầu tiên của Đạo Cao-
Đài mới biết rõ, mà những vị đó hiện giờ còn lại không 
bao nhiêu người.

Khởi công viết Đạo Sử lúc nầy thật cũng đã trễ nhưng 
cũng còn thì giờ gom góp tài liệu chính yếu. Nếu để trễ 
nữa, những Chức-Sắc môn đệ đầu tiên sẽ qui vị hết thì 
người lớp sau dầu muốn viết Đạo Sử cho đúng, tôi thiết 
tưởng cũng không thể thực hành được.

Cho hay, dù viết Quốc Sử hay Đạo Sử, sự cần yếu 
nhứt là tôn trọng sự thật. Người viết sử phải giữ triệt sự 
công bằng, không nên thiên vị, không nên vì tôn trọng 
một nhơn vật nào mà đề cao quá sự thật, không nên vì 
mình ít mến một cá nhân nào mà bỏ qua những công 
trạng đáng ghi của cá nhân đó.

Thành lập nền Đại-Đạo, Đức Chí-Tôn sở cậy những 
môn đệ đầu tiên gồm có Chức-Sắc thượng cấp Hiệp-Thiên-
Đài và Cửu-Trùng-Đài. Bên Hiệp-Thiên-Đài thì có Hộ-
Pháp, Thượng-Phẩm, Thượng-Sanh và chư vị Thời Quân. 
Những vị nầy cam kết với Ngọc-Hư-Cung tình nguyện 
hạ trần làm tướng soái cho Đức Chí-Tôn lập Đạo, nhưng 
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hầu hết là công chức nên chỉ có đồng lương vừa đủ sống.
Nếu không có hai vị Mạnh Thường Quân của Đạo là 

Ngài Thái Chánh Phối-Sư Thái Thơ Thanh (Nguyễn Ngọc 
Thơ) và Bà Nữ Chánh Phối-Sư Hương Thanh (Lâm Ngọc 
Thanh) xuất tiền chịu tốn kém trong mọi việc, ngoài ra 
còn cung cấp xe hơi làm phương tiện cho Chức-Sắc Cửu-
Trùng-Đài và Hiệp-Thiên-Đài đi khắp mấy chục tỉnh trong 
Nam Phần Việt-Nam để lập đàn cơ thâu phục nhơn sanh 
lập Đạo thì việc Xây Bàn của Chức-Sắc Hiệp-Thiên-Đài 
lúc ban sơ chỉ để làm thú vui tiêu khiển, chớ không thể 
nào nền Đại-Đạo xuất đầu lộ diện được.

Trong việc hy sinh về tài chánh và cung cấp xe hơi 
để đi phổ độ, còn có vị Ngọc Chánh Phối-Sư Ngọc Trang 
Thanh (Lê Bá Trang, Đốc Phủ Sứ) và vị Bảo Sanh Quân 
Lê Văn Hoạch cũng có góp phần quan trọng.

Về phần giao thiệp với chánh phủ Pháp tại Đông 
Dương để cho Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ được dễ dãi 
thì nhờ có Đức Quyền Giáo-Tông Thượng Trung Nhựt, 
lúc bấy giờ là Thượng Đầu-Sư, Đức Ngài nguyên là Hội 
viên của Thượng Nghị Viện nên quen biết hầu hết các 
quan thượng cấp trong chánh phủ Pháp ở Đông Dương 
và khi nạp Tờ Khai Đạo cho chánh quyền Pháp có kèm 
theo danh sách 247 vị Chức-Sắc và tín đồ ký tên, nhờ 
Đức Ngài quen thân với quan Thống Đốc Nam Kỳ lúc 
ấy là ông Le Fol nên việc tiếp tục truyền bá Đạo Cao-Đài 
không gặp gì trở ngại.

Chúng tôi nhận thức nếu lúc ban sơ Đức Chí-Tôn 
không thâu phục Ngài Đầu-Sư Thượng Trung Nhựt thì 
Đạo Cao-Đài dã bị bóp nghẹt khi còn phôi thai, không 
thể tồn tại được. Dường như Đức Chí-Tôn đã tiên liệu 
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sắp đặt có người chuyên trách lãnh vai tuồng chánh trong 
mỗi giai đoạn để đối phó với nghịch cảnh, đương đầu 
với sóng gió hầu lướt qua những nỗi khó khăn quyết liệt 
và nếu thiếu người chuyên trách đó thì chắc hẳn là nền 
Đại-Đạo phải chịu thất bại.

Nói qua Chức-Sắc Hiệp-Thiên-Đài được thâu nhập 
lúc ban sơ, được sai phò cơ đi khắp các tỉnh Nam Kỳ để 
truyền Đạo, Đức Chí-Tôn chỉ định mấy cặp đồng tử:

1. Cặp Cao Quỳnh Cư và Phạm Công Tắc.
2. Cặp Cao Hoài Sang và Cao Quỳnh Diêu.
3. Cặp Trương Hữu Đức và Nguyễn Trung Hậu.
4. Cặp Trần Duy Nghĩa và Trương Văn Tràng.
5. Cặp Ca Minh Chương và Phạm Văn Tươi.
6. Cặp Phạm Tấn Đãi và Nguyễn Thiêng Kim.
7. Cặp Huỳnh Văn Mai và Võ Văn Nguyên.

Trong mấy người nầy, ông Cao Quỳnh Diêu là tư 
chức làm việc ở hãng buôn, ông Ca Minh Chương là giáo 
viên già trên 70 tuổi, ông Nguyễn Trung Hậu là giáo sư tư 
thục (Trường Trung học tư thục Huỳnh Khương Ninh), 
còn mấy ông kìa đều là công chức, làm việc hai buổi, chiều 
ra sở về nhà dùng bữa cơm vừa rồi thì xe đã chờ sẵn trước 
nhà, trên xe đã có vài vị Chức Sắc Cửu-Trùng-Đài đợi, 
lên xe đi liền.

Mấy cặp cơ chia nhau và hẹn với mấy vị Chức-Sắc 
chứng đàn cận đâu đi đó, hoặc miền Đông, miền Trung, 
hoặc miền Tây. Một đêm có thể đi phổ độ hai tỉnh gần 
nhau như: Tân An, Mỹ Tho hoặc Vĩnh Long, Sa đéc. Mấy 
chỗ khác đi từ tỉnh trở về tới nhà, thường là 6 giờ sáng, 
nghĩa là ngồi cầm cơ từ 9 giờ tối cho tới 4 giờ sáng. Đức 
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Chí-Tôn giáng cho thi cầu đạo mỗi người một bài, hoặc 
8 câu hoặc 4 câu, có khi cho thi tới 100 hay 150 bài một 
đêm, còn lại người cầu đạo nhiều quá không cho kịp thì 
Đức Chí-Tôn toàn thâu nhập môn hết. Thành thử sáng 
về tới nhà, các vị phò loan chỉ kịp thay đồ, ghé tiệm dùng 
điểm tâm rồi đi vô sở làm việc luôn. Kế tối lại thì cũng đi 
như vậy nữa, trọng cả năm trường không đêm nào được 
nghỉ, cũng có khi về nhà sớm hơn.

Lạ thay! Chịu vất vả như vậy mà mấy vị phò loan 
cũng như thường, không thấy mệt mỏi hay bịnh hoàn chi 
hết. Trong 4 tháng đầu, nhờ sự phò cơ truyền đạo mà số 
người nhập môn kể hơn một vạn.

Sau đó sự đi phổ độ giảm dần, mỗi tuần đi mấy tỉnh 
xa chừng vài đêm, còn mấy đêm khác thì dành cho các 
miền kế cận Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định như: Giồng 
Ông Tó, Hốc Môn, Thủ Đức, Dĩ An, Lái Thiêu, Bình 
Chánh, Đức Hòa, Cần Giuộc, Cần Đước, Tân Kim, Bến 
Lức, Lộc Giang, Hiệp Hòa.

Ngoài ra, tại Thánh-Thất Cầu Kho của ông Đốc học 
Đoàn Văn Bản và nơi Thánh-Thất tại Chợ Lớn (nhà của 
Ngài Đầu-Sư Thượng Trung Nhựt) mỗi đêm thứ bảy có 
lập đàn cầu cơ thâu người nhập môn.

Sau ngày Lễ Khai Đạo tại chùa Gò Kén trong 3 tháng, 
mỗi đêm thứ bảy cũng có đàn cơ nơi đây để phổ độ dân 
chúng tỉnh Tây-Ninh và Lục tỉnh.

Đức Chí-Tôn giáng cơ truyền đạo cho nhơn sanh 
mãi tới cuối tháng 6 năm 1927 (năm Đinh Mão), Đại Từ 
Phụ mới ra lịnh ngưng phổ độ bằng cơ bút. Về sau, người 
xin nhập môn cứ dâng sớ và lập Minh Thệ theo luật Đạo.
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Nói tới việc liều lĩnh hay mạo hiểm của mấy vị phò 
cơ thì dĩ nhiên họ phải mạo hiểm, vì dưới trào Pháp thuộc, 
kỷ luật đối với công chức rất gắt. Đạo Cao-Đài đang bị 
nghi kỵ và theo dõi, mấy vị công chức phò cơ có thể bị 
ghép vào tội làm chánh trị hay mê hoặc dân chúng và bị cất 
chức dễ dàng, nhưng mấy vị nầy chỉ bị ghi vào sổ đen chớ 
không sao cả. Có lẽ nhờ nơi sức Thiêng-Liêng hộ trì mới 
được như vậy, chỉ có Đức Hộ-Pháp bị đổi lên Nam Vang 
và nhờ vậy, Đức Ngài mới có thể lập Đạo tại Kim Biên.

Cho hay, vạn sự khởi đầu nan, giai đoạng đầu tiên 
từ lễ Giáng Sinh năm 1925 (Ất Sửu) đến Rằm tháng 10 
năm Bính Dần là ngày Lễ Khai Đạo tại chùa Gò Kén, 
cho tới khi mua đất phá rừng để lập Thánh-Thất tại làng 
Long Thành là một giai đoạn hết sức gay cấn, một khoảng 
đường chông gai nguy hiểm, nhứt là khi phá rừng rậm là 
một công trình vĩ đại, phải dám liều lính, dám hy sinh, 
quyết tâm đi tới thành công bất cứ với giá nào.

Nếu Đức Cao Thượng-Phẩm không phế đời trước 
hơn ai hết, để ra sức điều khiển công tác nầy thì không 
có một người thứ hai dám đảm đương và có thể thu thập 
kết quả tốt đẹp.

Nhưng thảm thay, sự thành công nầy đem đến cho 
Hiệp-Thiên-Đài và cho toàn Đạo một cái tang quá đau 
đớn là Đức Thượng-Phẩm đã hy sinh... hy sinh đến tuyệt 
mạng về sự phá rừng!

Ngay nay, khu rừng đã trở thành vùng Nội Ô Thánh 
Địa, đất đai phì nhiêu, thoáng khí bao trùm, là nơi căn 
bản nguồn cội của Đại-Đạo. Chúng ta nên nhớ một Đấng 
vĩ nhân của Hiệp-Thiên-Đài lúc đầu tiên đã phế hết công 
danh sự nghiệp, vùi thân khổ hạnh nơi nước độc rừng 
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sâu, hiến dâng tánh mạng cho nền Chánh Giáo, để ngày 
nay toàn Đạo được chung hưởng.

Đây tôi chỉ nói sơ qua một vài trường hợp đặc biệt, 
còn biết bao nhiêu giai đoạn vui buồn trong những cuộc 
biến chuyển thăng trầm của nền Đại-Đạo trong 43 năm 
qua; và nhờ cuộc xây bàn mà Đức Chí-Tôn mới thâu phục 
Chức-Sắc Hiệp-Thiên-Đài để nâng cơ lập thành Đại-Đạo.

Những trang sử nầy rất có giá trị vì hoàn toàn rất 
đúng với sự thật và soạn giả đã lấy công tâm cùng sự am 
hiểu về cơ bút, nêu rõ sự huyền diệu cũng như sự quan 
trọng của cơ bút.

Tóm tắt là cơ bút có thể xây dựng nền Đạo và cũng 
có thể phá hoại nền Đạo, nên khuyên các Đạo-Hữu có thể 
là đồng tử, phải vì đại nghiệp chung của Đạo mà dẹp bớt 
dục vọng và dứt khoát sự mê hoặc lòng người bằng cơ bút.

Trước khi dứt lời, tôi xin cầu chúc quí vị trong Ban 
Đạo Sử đầy đủ sáng suốt để làm tròn nhiệm vụ.

Nay kính.
Tòa-Thánh, ngày 26–10–Mậu Thân (dl 15–12–1968)

THƯỢNG-SANH
(ấn ký)

Cao Hoài Sang
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BÀI PHÁT BIỂU VỀ ĐẠO SỬ 

CỦA NGÀI KHAI ĐẠO, TRƯỞNG BAN 
ĐẠO SỬ.

Buổi Đức Thượng-Sanh Chưởng quản Hiệp-
Thiên-Đài, vào ngày 14–8–Nhâm Dần (dl 

12–9–1962), Đại Hội Lưỡng Đài Hiệp Thiên và Cửu 
Trùng, do thư của Ngài Hiến Pháp Trương Hữu Đức gởi 
cho Đức Thượng-Sanh, xin vào làm Đạo, cộng tác với quí 
vị Thời Quân về việc Đạo.

Căn cứ theo Thánh thơ của Ngài Hiến Pháp, Bần 
Sĩ Khai Đạo Hiệp-Thiên-Đài nhận xét, nền Đại-Đạo đã 
trải qua gần 40 năm mà không ai để ý chọn lựa người cố 
cựu am hiểu rành rẽ để đảm đương soạn biên bổn Đạo 
Sử, sưu tầm ghi chép các việc đã qua và hành vi của quí 
vị Chức-Sắc tiền bối hoặc tốt hoặc xấu để nêu gương lựu 
niệm sau nầy cho đoàn hậu tấn biết. Nên Bần sĩ đề nghị 
với Hội-Thánh Hiệp-Thiên-Đài giao vụ biên Đạo Sử nầy 
cho Thời Quân Hiến Pháp lãnh trách nhiệm lo sưu tầm 
sử liệu để bổn Đạo Sử ra đời sớm sớm.

Hội-Thánh biểu quyết chấp thuận giao cho vị Thời 
Quân Hiến Pháp lãnh làm Trưởng Ban Đạo Sử.

Anh Bảo Thế Lê Thiện Phước nói: Việc soạn bổn 
Đạo Sử của Đạo Cao-Đài nên viết ra, lâu mà mấy năm 
quên lửng nay Anh Khai Đạo trình ra mới nhớ. Vậy Anh 
Hiến Pháp nên lãnh đi vì lẽ Anh là một vị Chức-Sắc đã 
nhập vào Đạo từ lúc nền Đạo mới phôi thai đến ngày nay.
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Anh Hiến Pháp vui lòng lãnh trách nhiệm Trưởng 
Ban Đạo Sử, Ngài trọn quyền lựa chọn những nhân viên 
phụ trách.

Hội-Thánh Lưỡng Đài đã cấp những Chức-Sắc để 
cộng tác và sưu tầm sử liệu, thời gian đến ngày 11–5–Mậu 
Thân (dl 6–6–68) trôi qua 6 năm mà chưa ra được bổn nào.

Đức Thượng-Sanh chấp thuận cho Anh Hiến Pháp 
triệu tập nhân viên thêm để mở rộng Ban Đạo Sử.

Trong năm Giáp Thìn, ngày mùng 1 tháng 2 (dl 
14–3–1964), Anh Hiến Pháp có đăng trong tạp chí Đại-
Đạo Nguyệt San số 3 trang 5 một đoạn Đạo Sử nói về “Đạo 
Sử Cơ Bút”. Đạo Sử còn đang sưu tầm chớ chưa xuất bản 
được quyển nào.

Qua năm Tân Hợi (1971), Đức Thượng-Sanh Cao 
Hoài Sang đăng Tiên, ba tháng sau, Anh Hiến Pháp được 
Hội-Thánh Hiệp-Thiên-Đài bầu lên lãnh trách nhiệm 
Chưởng quản Hội-Thánh Hiệp-Thiên-Đài thay thế Đức 
Thượng-Sanh.

Ngài Hiến Pháp Chưởng quản Hiệp-Thiên-Đài ra 
Thánh lịnh số 03/TL ngày 26–5–Tân Hợi (dl 18–6–1971) 
giao trả lại cho vị Thời Quân Khai Đạo lãnh những nhiệm 
vụ Chưởng Quản Bộ Pháp Chánh, Giám Đốc Cơ Quan 
Phát Thanh Phổ Thông Giáo Lý, Chủ Tịch Hội Đồng 
Quản Trị Viện Đại Học Cao-Đài, Trưởng Ban Đạo Sử 
và Thư Viện.

Khi đáo nhiệm vụ kể trên thì Bần Sĩ lo vận động 
đầu tiên tìm thế xin lập cho kỳ được Viện Đại Học Cao-
Đài, nên thường lên xuống Sài-Gòn giao thiệp với chánh 
quyền lo thủ tục và yêu cầu ông Tổng Trưởng Văn Hóa 
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Giáo Dục và Thanh Niên, các Ban Bộ lệ thuộc cứu xét 
giùm. Trải qua hơn một năm mới được phép mở Viện 
Đại Học Cao-Đài.

Đến năm 1973, Bần sĩ sẵn bịnh đau bao tử phải 
nằm các Bệnh Viện Sài-Gòn, Tây-Ninh, cả năm sau, nhờ 
ông Giáo sư Bác sĩ Phạm Biểu Tâm đứng giải phẩu mới 
mạnh được. Thời gian ra khỏi Bệnh Viện Saint Paul về 
nhà dưỡng sức tám tháng nữa mới lại sức khỏe, Bần sĩ 
trình lên Hội-Thánh xin trở vào hành sự, lo sắp xếp các 
việc mà Bần sĩ đã thọ lãnh vấn để Trưởng Ban Đạo Sử, 
tầm sử liệu thêm và bắt đầu chung lo soạn ra các sử liệu 
đầu tiên để sắp in ra quyển thứ nhứt, hầu phổ biến nền 
Đại-Đạo về “Đạo Sử Cao-Đài”... ...

Việc hưng suy của Đạo, việc hư nên của nền Chánh 
giáo, việc hậu bạc của phong tục, việc giỏi dở của nhân 
vật, các lần Đạo bị khảo, nếu không ghi chép để lại sự tích 
của các vị tiền bối thì người đời sau nầy biết đâu mà tìm, 
nên kể lại những sự hành vi sáng tác, nhưng tuy đời đổi 
dời chớ lời nói lành sẽ được lưu truyền mãi mãi.

Viết sử cần phải vô tư thanh khiết, viết lại những 
dòng lịch sử đầy dũng cảm, đầy hy sinh của bao nhiêu 
chí sĩ trong nền Đại-Đạo hầu lưu lại những nét đau khổ 
cho người đời sau làm gương soi sáng. Đây là tinh thần 
lập thành Đạo Sử.

Trước hết, xin kể sơ lược Đạo Cao-Đài do đâu mà 
xuất hiện.

Năm Giáp Tý (1924), nhân dịp có ông Đại Úy Pháp 
Paul Monet, một hội viên của Hội Thần Linh Học Pháp, 
là bạn của ông Cao Quỳnh Cư đến thăm.
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Khi biết được Đại Úy nầy thông công được với thế 
giới vô hình, ba ông Cao Quỳnh Cư, Phạm Công Tắc 
và Cao Hoài Sang yêu cầu Đại Úy Monet ngồi đồng cốt 
để giúp ba ông trao đổi tư tưởng với cõi vô hình. Đại Úy 
Monet vui vẻ nhận lời giúp ba ông.

Nghi thức sắp đặt cuộc thông công được tổ chức, 
Đại Úy Monet ngồi đồng, một Đấng Thiêng-Liêng giáng.

Quí ông hỏi Đấng Thiêng-Liêng:
– Bốn tôn giáo hiện có tại Việt-Nam: Nho giáo, 

Phật giáo, Lão giáo và Gia Tô giáo, vì có những điểm dị 
đồng nên các tôn giáo thường xung khắc nhau. Bốn tôn 
giáo ấy có thể hòa hợp với nhau được không? Cũng như 
hai nền văn minh Đông phương và Tây phưng có thể hòa 
hợp với nhau được chăng?

Các Đấng Thiêng-Liêng khuyên:
– Tín ngưỡng bắt nguồn từ lương tâm, lương tâm 

khác nhau tùy theo trạng thái tinh thần của mỗi người. 
Nó không có cá tính, cũng chẳng bao giờ bị tiêu diệt bởi 
vì nó thoát sinh ra ở nơi Thượng Đế. Vậy tự do tín ngưỡng 
phải được tôn trọng cho tất cả mọi người, nhưng sự hòa 
hợp trong tinh thần chân thiện mỹ phải làm nhiệm vụ 
bắt buộc.

Đây là lần đầu tiên, 3 ông Cao Quỳnh Cư, Phạm 
Công Tắc, Cao Hoài Sang thông công với cõi vô hình.

Thế kỷ 20, phong trào nghiên cứu Thần Linh Học ở 
Âu Châu tràn qua Việt-Nam. Khám phá thế giới vô hình 
là chủ đề chính của các sách báo và tạp chí thời ấy.

Trong giới nghiên cứu Thần Linh Học ở Việt-Nam 
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có đủ các hạng người, nhưng ông Cao Quỳnh Cư đã có 
một lần chứng kiến cuộc thông công với các Đấng vô hình 
nên ông ước vọng liên lạc với thế giới vô hình bằng mọi 
cách. Điều nầy luôn luôn chiếm ngự tâm trí của ông và 
có một số người đồng chí hướng.

Nhân Thứ Bảy, đêm mùng 5–6–Ất Sửu (dl 25–7–
1925), ông Cao Quỳnh Cư đến thăm ông Cao Hoài Sang, 
gặp ông Phạm Công Tắc cũng đến đó vì ở chung một dãy 
phố Hàng Dừa bên Chợ Thái Bình, nay là đường Cống 
Quỳnh Sài-Gòn.

Ba ông thường đến với nhau, mượn chung trà lời 
thơ, cung đàn ký gởi nỗi lòng cùng một cái đau quê hương 
đang quằn quại dưới gót sâm lăng, cùng một cái nhục đồng 
chủng đang rên siết dưới xiềng xích nô lệ, lúc nào cũng 
canh cánh bên lòng tình thương dân yêu nước. Nhưng 
than ôi! Thường yêu thì để dạ chớ biết làm sao!

Vì tình trạng lúc ấy là lúc nước nhà bị đô hộ, mấy 
ông bạn ấy là người vì hoàn cảnh bắt buộc phải giúp việc 
cho Pháp để đổi lấy đồng lương, nhưng bên trong thì bao 
giờ cũng luôn hy vọng giải phóng dân tộc. Nhờ vậy mà 
ba bạn chí sĩ nói trên mới nghĩ ra chuyện Xây Bàn để liên 
lac với với thế giới vô hình, cầu thỉnh các vong linh của 
người quá cố về làm thi họa vận và học hỏi thêm việc nước.

Trong số các vong linh thì Ngài Tả Quân Lê Văn 
Duyệt đến cho thi rất cảm khích và rung động làm cho 
các bạn say sưa với việc Xây Bàn.

Sau lại có các vong khác, trong số có Cô Vương Thị 
Lễ (tức là Thất Nương Diêu-Trì-Cung) tá sanh Đoàn Ngọc 
Quế cho thi rất hay và cảm động.
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Sau hết có một Chơn linh xưng danh là A Ă Â đến 
cho nhiều bài thi xuất sắc và xây hướng đàm luận về đạo 
đức, kết quả là hợp thành một nhóm đồng chí để hằng 
ngày tiếp xúc nhau và cầu nguyện thỉnh ý ông A Ă Â về 
tương lai của tổ quốc Việt-Nam. Ông A Ă Â vui lòng cho 
biết bằng cơ bút mà đọc giả đã thưởng thức trong nhiều 
bài Thánh giáo trong quyển Thánh Ngôn Hiệp Tuyển.

Nhơn dịp Giáng sinh của Đức Chúa Jésus Christ đêm 
24 rạng 25 tháng 12 năm 1925, ông A Ă Â giáng cho thi 
nói về Lễ Giáng Sinh, Ngài cho biết Ngài là Đấng Ngọc-
Hoàng-Thượng-Đế, tá danh là: Cao-Đài Tiên Ông Đại 
Bồ Tát Ma Ha Tát, giáo Đạo ở nước Việt-Nam.

Từ đó, Đấng Cao-Đài thường giáng dạy đạo lý cho 
nhóm quí ông nầy xưng là THẦY và gọi các ông là môn 
đệ. Khi mấy ông muốn thờ Thầy, nhờ Thầy chỉ dẫn thì 
Thầy bảo đến ông Phủ Ngô Văn Chiêu để ông nầy chỉ rõ.

Vấn đề Xây Bàn và chấp cơ đầu tiên năm đó là năm 
Ất Sửu (1925), nhằm thời kỳ quí vị chánh trị gia Việt-Nam 
ở hải ngoại trở về nước, đứng lến cổ động giải phóng dân 
tộc bằng cách bạo động. Dân chúng trong nước có một 
phần hướng theo, nhứt là ở Sài-Gòn và Chợ Lớn, sau 
nầy được truyền bá khắp cả Việt-Nam. Kẻ theo nhóm 
nầy, người theo đảng khác, thường họp nhau để đi diễn 
thuyết cổ dộng.

Vì các lực lượng bạo động đó mà chánh quyền để ý 
dòm ngó ngăn ngừa, còn có những người khác có tính háo 
kỳ về tín ngưỡng, nghe đâu có lập đàn cầu Tiên thì đến 
xem coi cách cầu Tiên phải lập đàn thế nào đặng cầu được 
Tiên về việc nước được chăng? Vì tiếng đồn với nhau nên 
thiên hạ đến xem cầu Tiên càng ngày càng đông.
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Trái lại, khi đó quan Phủ Ngô Văn Chiêu lại muốn 
êm tịnh đặng có thì giờ tham thiền nhập định, không 
khứng đi phổ độ vì dân chúng ồn ào như thế. Ông thường 
nói: “Ngô thân bất độ hà thân độ”: Mình độ lấy mình biết 
trọn vẹn không, huống gì đi độ ai! Nếu ai muốn tu Tiên 
thì phải từ từ đến nhà tư của ông, ông sẽ chỉ cho cách thờ 
phượng để tâm tu niệm. Hơn nữa, ông cho biết, nếu lập 
đàn cầu Tiên mà người tụ họp đông quá thì mất vẻ tôn 
nghiêm tất là khiếm lễ. Nếu khiếm lễ vì đông người thì các 
Đấng Thiêng-Liêng và Tiên Ông không giáng. Chí hướng 
của ông Ngô Văn Chiêu thì không muốn hội họp đông 
người khi lập đàn, vì sợ mất sự an ninh trong Đô Thành. 
Quan Phủ Chiêu muốn giữ an ninh vì sợ đám chính trị 
gia trà trộn vào quấy phá và vì ông là một công chức của 
chánh phủ nên muốn như vậy là lẽ phải của ông đó, nên  
ôngtừ chối, không chịu hợp tác với quí vị Chức-Sắc Đại 
Thiên Phong đầu tiên cùng nhau đi phổ độ chúng sanh 
theo lời Đức Chí-Tôn đã dạy.

Trong số Chức-Sắc Đại Thiên Phong có ông Thượng 
Nghị Viên Lê Văn Trung đứng đầu.

Lần lượt qua năm sau, Tiên Ông mới cho biết rõ 
danh hiệu là “Cao-Đài”, tức là Ngọc-Hoàng-Thượng-Đế 
viết “Cao-Đài Tiên-Ông Đại Bồ-Tát Ma-Ha-Tát” Giáo 
Đạo Nam Phương, lập thành Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ 
trong nước Việt-Nam năm Bính Dần (1926) truyền bá 
khắp nơi, chẳng những toàn cõi Việt-Nam mà còn rải 
rác nhiều nước ngoài, thâu nạp gần 3 triệu tín đồ không 
phân biệt màu da sắc tóc, vì Đạo Cao-Đài không đối lập 
với tôn giáo nào cả.

Nhận xét theo kinh nghiệm từ cổ chí kim, những 
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vật gì hay những chí hướng nào do con người tạo ra phần 
nhiều vì thiếu đạo đức và thiếu thành thật mà phải thất 
bại, cho đến đạo lý nhơn luân, nên hư cũng do bản tâm 
đạo đức hay tánh vô đạo của con người mà ra. Lịch sử 
chứng minh, đạo đức thắng tội ác, sự thật thắng gian trá, 
tình thương thắng oán thù. Đạo đức chính là thứ võ khí 
lợi hại nhứt của chúng ta.

Vì vậy, các vị Giáo chủ giáng trần cố tìm phương 
pháp đẻ thực hành đạo đức trong nhơn gian, Các Đấng 
ấy đưa ra mỗi người một lý thuyết khác nhau nhưng kỳ 
trung cũng đều là lý thuyết cứu độ nhơn sanh bằng cách 
thực hành đạo đức, vì hễ đạo đức được truyền bá khắp 
thế gian thì những tội ác bạo ngược phải hết hoặc giảm 
bớt dần dần.

Bần sĩ đã vạch rõ Đạo Cao-Đài phát sanh do sự 
Xây Bàn trước, sau mới dùng đến Cơ Bút, để lập thành 
mối Đạo và truyền bá cho nhơn sanh, lập Pháp-Chánh-
Truyền, Tân Luật và Đạo Luật để làm hiến chế cho nền 
Đại-Đạo, Chức-Sắc, Đạo-Hữu chỉ do đó mà thi hành thì 
khỏi sai đường lạc lối. Tôn chỉ và Giáo lý của Đạo đã do 
hiến chế nêu rõ.

Nói đến 3 nhà chí sĩ ở đoạn đầu là có ý để nhận xét 
cá tánh của mỗi người trong ba ông, vì có sự liên hệ đến 
Cơ Bút.

– Ông thứ nhứt là Cao Quỳnh Cư, sau đắc phong 
chức Thượng-Phẩm. Nhờ đức tánh cao thượng và cương 
quyết nên khi định làm việc gì thì cố gắng làm cho kỳ được. 
Bởi thế nên khi nhận được mối Đạo thì ông nghe theo 
tiếng gọi Thiêng-Liêng mà phế đời hành đạo liền, mặc dầu 
lúc đó ông đang là một công chức của chánh phủ Pháp. 



 BÀI PHÁT BIểU VỀ ĐẠO SỬCủA NGÀI KHAI ĐẠO, TrƯởNG BAN ĐẠO SỬ� 

41

Bạn đọc sẽ thấy rõ công nghiệp của ông trong Đạo Sử.
– Ông thứ nhì là Phạm Công Tắc, sau đắc phong 

Hộ-Pháp, cũng có tánh cao thượng và hùng khí, lại thương 
đời mến Đạo, nên khi nhận rõ mối Đạo cũng liền phế đời 
hành đạo, ông cũng là một công chức lúc ấy.

– Ông thứ ba là Cao Hoài Sang, sau đắc phong 
Thượng-Sanh, cũng có tánh cao thượng và yêu đời mến 
đạo như hai ông kia, nhưng vì hoàn cảnh gia đình đông 
con nên phải ở lại với chức vị của ông. vì ông cũng là 
một công chức. Tuy nhiên, ông cũng nghe theo tiếng gọi 
Thiêng-Liêng mà hành đạo trong những lúc rảnh rang. 
Ông rất dày công phổ độ lúc ban sơ.

Ba ông đều đắc vị Thiên phong trước hết và đắc lịnh 
chấp cơ truyền đạo, phổ độ chúng sanh.

Hai ông Thượng-Phẩm và Hộ-Pháp họp thành 
một cặp đồng tử chấp cơ Phong Thánh, truyền giáo, lập 
Pháp-Chánh-Truyền, tức là Hiến Chương của nền Đại-
Đạo hiện giờ. Chúng ta phải nhìn nhận đầu công của hai 
ông nầy vào bực nhứt vì trước hết và trên hết.

Đức Chí-Tôn mượn tay và thần lực của hai ông mà 
lập thành Đại-Đạo cho đến ngày nay. Nếu không có bàn 
tay xây dựng của hai ông thì đâu có Đại-Đạo, đâu có Chức-
Sắc và đại nghiệp hiện giờ cho chúng sanh thừa hưởng.

Rủi thay, dang lúc cần người rường cột trong Đạo 
mà Đức Thượng-Phẩm qui Thiên quá sớm, còn một mình 
Đức Hộ-Pháp thiếu kẻ phụ cơ. Tuy nhiên, người vẫn tiếp 
tục việc Đạo bằng đủ mọi cách để cho đại nghiệp Đạo 
được vững bền đồ sộ.

Nhờ bàn tay linh động của Người mà cuộc kiến trúc 
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Đền-Thánh, Đền Thờ Phật-Mẫu cùng các tòa dinh thự 
khác được thực hiện rất mỹ mãn. Ngoài sự kinh doanh ấy, 
Người và Hội-Thánh còn khai thác được mấy ngàn mẫu 
đất, cất Long Hoa Thị, cắt đất phân lô trong vùng ngoại 
ô Thánh địa cấp phát cho Đạo-Hữu qui về Thánh địa.

Nhận xét về Cơ Bút thì tr năm Khai Đạo, chúng ta 
nhận thấy nhiều cặp phò cơ đắc phong chánh thức trong 
hàng Thập-Nhị Thời-Quân, dưới quyền điều khiển của 
Tam vị Chưởng ba chi Hiệp-Thiên-Đài: Pháp, Đạo, Thế. 
Mỗi Chi có 4 vị: Bảo, Hiến, Khai, Tiếp.

 � Cặp thứ nhứt: Cao Quỳnh Cư và Phạm Công Tắc.
 � Cặp thứ nhì: Cao Hoài Sang và Cao Quỳnh Diêu.

Trong Thập-Nhị Thời-Quân:
 � Cặp thứ nhứt: Trương Hữu Đức–Nguyễn Trung Hậu
 � Cặp thứ nhì: Trần Duy Nghĩa–Trương Văn Tràng
 � Cặp thứ ba: Ca Minh Chương[1]–Phạm Văn Tươi
 � Cặp thứ tư: Phạm Tấn Đãic–Nguyễn Thiêng Kim

Hai cặp cơ sau nầy chỉ có một mình Đãi (tức là Phạm 
Tấn Đãi) sau đắc phong Khai Đạo, là đồng tử bên tích cực 
nên chấp bút được có huyền diệu khi Đạo mới phôi thai.

Còn ba ông: Mai, Nguyên, Kim không đến hầu 
dàn Phong Thánh tại chùa Từ Lâm Tự (Gò Kén) nên có 
ba ông khác thế vào và đắc phong trong Thập Nhị Thời 
Quân, ba người ấy là:

 � Tiếp Thế Lê Thế Vĩnh.
 � Khai Thế Thái Văn Thâu.

[1] Ông Chương tuổi trên 70, yếu lắm, ngồi lâu không được, 
thường ông Đãi phải vào nâng cơ thay thế
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 � Tiếp Đạo Cao Đức Trọng.
Qua năm 1928, ông Bảo Đạo Ca Minh Chương qui 

liễu tại làng Mỹ Lộc (Cần Giuộc).
Đạo buổi phôi thai cần có đông người chấp cơ đặng 

đi phổ độ, nhưng 4 vị Thời Quân thuộc Chi Thế thì không 
viết được. Mấy ông nầy ráng bền chí kiên tâm tập luyện 
mỗi bữa đến nửa đêm, trải qua thời gian 3 tháng mà không 
viết được ra chữ, nên tạm ngưng nghỉ tập.

Sau cầu hỏi lại các Đấng Thiêng-Liêng, nguyên do 
nào mà quí vị Thời Quân Chi Thế tập chấp cơ mà viết 
không ra chữ? Một Đấng Thiêng-Liêng cho biết;

Lúc Đạo mới phôi thai, ai ai cũng muốn tìm học hỏi 
về đạo đức hoặc bí pháp chơn truyền, mà quí vị nầy Chi 
Thế, nếu ban ân cho viết được, họ tuôn ra đồ thế sự thì 
làm sao Đạo thi hành, hơn nữa mất uy tín, vì thế mà Chi 
Đạo, Chi Pháp, ai ai cũng chấp cơ viết được, còn Chi Thế 
chấp cơ viết không được.

Có khi một vị Chi Thế chấp cơ với một vị Chi Đạo 
hoặc một vị Chi Pháp thì mới viết được. Nhưng 2 vị của 
2 Chi nầy phải là đồng tử tích cực mới viết được.

Chúng ta nên nhận định và biết qua Khiếu đồng tử 
của mỗi vị phò loan.

Khiếu của đồng tử ngồi chấp cơ hai bên cũng như 
dây điện, bên nóng (positif), bên nguội (négatif). Bên nóng 
là bên tích cực mới có thể phát sanh văn tự, còn bên tiêu 
cực thì nâng cơ trợ điển mà thôi. Vậy làm sao phân biệt 
được bên nào tích cực, bên nào tiêu cực? Đây thuộc về 
vấn đề tâm lý mà nhờ sự kinh nghiệm lâu ngày, ta có thể 
nhận rõ Cơ Bút viết ra hay dở, cao thấp, huyền năng đều 
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do bên tích cực. Nếu có tự kỷ ám thị (autosuggestion) thì 
cũng do bên tích cực mà có.

Mấy vị đồng tử tích cực có thể chấp cơ với các vị 
đồng tử tích cực khác được là biết nhường điển nhau thủ 
vai trò tiêu cực để nâng cơ trợ điển cho bên kia viết. Còn 
trái lại, đồng tử tiêu cực chấp cơ với đồng tử tiêu cực thì 
viết không được, bất câu là Chi nào.

Cũng do sự kinh nghiệm và sự hiểu biết rõ tâm lý 
mà ta có thê phân tích trong mấy cặp phò loan do cơ bút 
chỉ định trong nền Đại-Đạo như trên để phân biệt ai là 
đồng tử bên tích cực.

 � Cặp thứ nhứt: Ông Cao Quỳnh Cư và ông Phạm 
Công Tắc, Đức Chí-Tôn ban ân huệ đặc biệt đầy đủ 
điển lực cả hai ông đều là đồng tử tích cực, nhưng ông 
Phạm Công Tắc nhường điển tích cực cho ông Cao 
Quỳnh Cư, để thủ vai tuồng tiêu cực đặng trợ điển 
chấp cơ buổi đầu Khai Đạo. Khi Đức Thượng-Phẩm 
qui Thiên, rồi sau nầy Đức Hộ-Pháp tự chấp bút học 
hỏi đạo lý với các Đấng Thiêng-Liêng, còn chấp cơ thì 
với ai cũng được kết quả vì là đồng tử tích cực.

 � Cặp thứ nhì: Cao Hoài Sang – Cao Quỳnh Diêu, 
cũng nhận định được bên Sang là tích cực.

 � Cặp thứ ba: Trương Hữu Đức – Nguyễn Trung 
Hậu, bên Đức là tích cực.

 � Cặp thứ tư: Trần Duy Nghĩa – Trương Văn Tràng, 
bên Nghĩa là tích cực.

 � Cặp thứ năm: Ca Minh Chương – Phạm Văn Tươi, 
bên Chương là tích cực, nhưng vì ông Chương già 
yếu cầm cơ ngồi lâu không nổi, nên ông Đãi thường 
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phải vào thay thế.
 � Cặp thứ sáu: Phạm Tấn Đãi – Nguyễn Thiêng Kim, 

bên Đãi là tích cực.
Nhận sét mà hiểu được khiếu đồng tử, ta thấy rõ Đức 

Hộ-Pháp là một Chơn-Linh siêu việt mới đủ năng lực xây 
dựng nên Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ, tạo tác Tổ-Đình đồ 
sộ với nhiều sự nghiệp bất hủ, không ai có thể phủ nhận 
được. Về việc Cơ Bút trong Đạo, người đáng là bậc Sư Tổ.

Bần sĩ sưu tầm sử liệu thấy Đức Chí-Tôn đã dạy:
Bố hóa người đời gây mối Đạo,
Ban ơn đồ đệ dựng nền nhân.

Còn Đức Lý-Giáo-Tông chỉ dẫn cho hai câu liễn 
khắc hai bên cửa cổng:

 � Cao Thượng Chí-Tôn Đại-Đạo hòa bình dân chủ mục
 � Đài tiền sùng bái Tam Kỳ cộng hưởng tự do quyền�

Khi trả chùa Từ Lâm Tự cho Hòa Thượng Như 
Nhãn, Hội-Thánh mua một khu rừng 40 mẫu (tháng 2 
năm 1927) tọa lạc tại làng Long Thành (Tây-Ninh) khai 
phá tạm cất ngôi Thánh-Thất, sau kiến trúc thành ngôi 
Đền-Thánh đồ sộ đến ngày nay.

Chính Đức Ngọc-Hoàng-Thượng-Đế khai sáng 
Đạo Cao-Đài tức là Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ.

Thánh Thể do Đức Chí-Tôn Thượng Đế sắc phong, 
gọi Hội-Thánh Hiệp-Thiên-Đài, Cửu-Trùng-Đài, lập tại 
Tòa-Thánh Tây-Ninh (với đầy đủ pháp lý) đối với cõi Trời, 
cõi trần hợp lại mới đúng là Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ, 
đúng với lời dạy của Đức Chí-Tôn: Chi chi cũng nơi Tòa-
Thánh Tây-Ninh.



BÀI PHÁT BIểU VỀ ĐẠO SỬCủA NGÀI KHAI ĐẠO, TrƯởNG BAN ĐẠO SỬ

46

Tòa-Thánh Tây-Ninh, ngày 1–2–Ất Mão (dl 13–3–1975)
KHAI ĐẠO HIỆP-THIÊN-ĐÀI

Kiêm Trưởng Ban Đạo Sử Cao-Đài
Bần sĩ PHẠM TẤN ĐÃI



 PHâN CHIA CÁC THờI KỲ LỊCH SỬ

47

PHÂN CHIA 

CÁC THỜI KỲ LỊCH SỬ
của Đạo Cao-Đài từ năm 1925 đến 1976

Căn cứ vào những vị Chức-Sắc cầm quyền 
nền Đạo Cao-Đài điều khiển Hội-Thánh 

tại mặt thế hữu hình, lịch sử của Đạo Cao-Đài kể từ lúc 
Khởi đầu, Khai Đạo cho đến năm 1976, có thể chia làm 
4 thời kỳ:

1. Thời kỳ thứ nhứt: 1925 – 1934: Đức Quyền Giáo-
Tông Lê Văn Trung cầm quyền nền Đạo.

2. Thời kỳ thứ hai: 1935 – 1956: Đức Hộ-Pháp Phạm 
Công Tắc chưởng quản Nhị hữu hình Đài, cầm 
quyền nền Đạo. Thời kỳ nầy được chìa làm 3 giai 
đoạn:

 � Giai đoạn I (1935 – 1941) đến khi Đức Hộ-Pháp 
bị lưu đày ở đảo Madagascar (Phi Châu).

 � Giai đoạn II (1942 – 1946) đến khi Đức Hộ-Pháp 
trở về. Giáo-Sư Đại Biểu Trần Quang Vinh vâng 
linh Đức Lý-Giáo-Tông lập Quân đội Cao-Đài 
bảo vệ nền Đạo.

 � Giai đoạn III (1947 – 1956) cho đến khi Đức Hộ-
Pháp lưu vong sang Cao Miên.

3. Thời kỳ thứ ba: 1957 – 1971: Đức Thượng-Sanh Cao 
Hoài Sang cầm quyền nền Đạo.

4. Thời kỳ thứ tư: 1972 – 1976: Các vị Thời Quân 
Hiệp-Thiên-Đài cầm quyền nền Đạo.
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ĐẠO SỬ NHỰT KÝ Q. I

Thời kỳ Khai ĐẠO & Thời kỳ Đức Quyền Giáo-Tông cầm 
quyền nền Đạo

Từ năm 1925 đến 1934

– Năm Ất Sửu (1925): Chưa có Đạo lịch.
– Năm Bính Dần (1926): Đạo lịch 1
– Năm Đinh Mão (1927): Đạo lịch 2
– Năm Mậu Thìn (1928): Đạo lịch 3
– Năm Kỷ Tỵ (1929): Đạo lịch 4
– Năm Canh Ngọ (1930): Đạo lịch 5
– Năm Tân Mùi (1931): Đạo lịch 6
– Năm Nhâm Thân (1932): Đạo lịch 7
– Năm Quí Dậu (1933): Đạo lịch 8
– Năm Giáp Tuất (1934): Đạo lịch 9
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NĂM KỶ TỴ (1929) [TT]

HỘI YẾN DTC – VỌNG THIÊN CẦU ĐẠO

BÀI DÂNG HOA
Từ Bi giá ngự rạng môn Thiền,
Đệ tử mừng nay hữu huệ duyên.
Năm sắc hoa tươi xin kỉnh lễ,
Cúi mong Thượng Đế rưới ân Thiên.

BÀI DÂNG RƯỢU
Thiên ân huệ chiếu giáng Thiền minh,
Thành kỉnh Trường Xuân chuờc tửu quỳnh.
Lạc hứng khấu cung giai miễn lễ,
Thoát tai bá tánh ngưỡng ân sinh.

BÀI DÂNG TRẢ
Mai xuân nguyệt cúc vị trà hương,
Kỉnh lễ thành tâm hiển bửu tương.
Ngưỡng vọng Từ Bi gia tế phước,
Khai minh Đại Đạo hộ thanh bường.

Mỹ Ngọc, Thầy giúp con lập lễ, cũng như Thầy giúp 
cho Hộ Pháp lập Pháp Chánh Truyền.

Con cứ giao cho Hộ Pháp, dặn nó giao cho Cửu 
Trùng Đài ban hành, chớ nên trễ nãi.

Giao Thánh giáo Thầy cho nó biết.
THẢNG.

*
Qụyển sách nầy rất quan trọng, do Đức Chí Tôn 
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giao cho Ngài Bảo Văn Pháp Quân Cao Quỳnh Diêu biên 
soạn, tựa đề: “NGHI TIẾT ĐẠI ĐÀN - TlỂU ĐÀN tại 
Tòa Thánh và Thánh Thất các nơi.”

Đức Chí Tôn đã duyệt cuốn sách nầy và chấp thuận 
cho áp dụng nơi các Thánh Thất trong toàn đạo, dặn Đức 
Hộ Pháp gởi qua cho Ngài Đầu Sư Thượng Trung Nhựt 
ban hành gấp để áp dụng chung cho Tòa Thánh và các 
Thánh Thất địa phương (Độc giả xem trọn cuốn: Nghi 
Tiết Đại Đàn và Tiểu Đàn nơi phần Phụ Lục cuối năm 
Canh Ngọ–1930).

Ngày 15–5–Kỷ Tỵ, Đức Chí Tôn đã duyệt xong 
cuốn Nghi Tiết nầy, nhưng đến hơn một năm sau, ngày 
17–ó-Canh Ngọ, Ngài Đầu Sư Thượng Trung Nhựt mới 
ra Châu Tri ban hành, vì lý do trong Đạo chưa được hòa 
hảo êm tịnh với nhau Chức sắc còn nhiều ý kiến chia rẽ.

Đây là một tập sách đầu tiên qui định về Nghi Lễ 
cúng kiếng nơi Tòa Thánh và các Thánh Thất, mà Hội 
Thánh bắt buộc thi hành cho thống nhứt từ Trung ương 
đến địa phương.

Do đó, sau khi ban hành, Ban Cai Quản Thánh Thất 
cầu Kho Sài Gòn không chịu thi hành theo cuốn Nghi Lễ 
nầy, nên họ tự lập, tách khỏi Tòa Thánh Tây Ninh, tạo 
thành Chi Phái Cầu Kho. (Xem: Năm Canh Ngọ 1930).

Ba bài Dâng Tam Bửu cũ do Ngài Ngô Văn Chiêu 
đặt ra và được dùng từ ngày Khai Đạo đến nay.

Đức Chí Tôn vừa phê rằng: “Về mấy bài ấy, thiếu tư 
cách vì lập đi lập lại hoài. Thầy chẳng nói chỉ đến tư cách 
những câu văn chẳng đặng tỏ dạ kỉnh thành.” Nên Hội 
Thánh mới thay thế bằng 3 Bài Dâng Tam Bửu mới.
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Sau đây, xin chép lại 3 Bài Dâng Tam Bửu cũ để độc 
giả so sánh và xem xét:

CUNG HIẾN TIÊN HOA
Hoa tưởi năm sắc, sắc thiên nhiên,
Đầu cúi xin dâng lễ kỉnh thiềng.
Cảm đức Cao Đài lòng đoái tưởng,
Từ Bi cứu thế giáng đàn tiền.

CƯNG HIẾN TIÊN TỬU
Tửu vị hương hề, tửu vị hương,
Khấu đầu cung hiến chước hồ tương.
Cao Đài hứng cảnh nhàn hoan nhã,
Đệ tử cung trần mỹ cị hương.

CUNG HIẾN TIÊN TRÀ
Đông độ thanh trà mỹ vị hương,
Cúi đầu cung hiến chước hồ trường.
Cao Đài hứng cảnh nhàn hoan nhã,
Đệ tử cung trần mỹ vị hương.

 h Yêu cầu độc giả xem: Ngày 17–6–Canh Ngọ, (dl 12–7– 1920), 
Ngài Đầu Sư Thượng Trung Nhựt ban hành Châu Tri cho tất 
cả các Thánh Thất địa phương áp dụng đúng theo các Nghỉ Tiết 
cúng kiếng nầy.

NGÀY 10–6–KỶ TỴ (DL 16–7–1929) ĐỨC HỘ PHÁP VÀ THƯỢNG ĐẨU SƯ 
XUỐNG KHỔ HIỂN TRANG LẦN 2.

Đức Hộ Pháp cùng với Ngài Đầu Sư Thượng Trung 
Nhựt và Giáo Sư Latapie đi xuống Thánh Thất Khổ Hiền 
Trang ỏ Phú Mỹ (Mỹ Tho) lần thứ nhì.

Đức Hộ Pháp gọi những vị Minh Thiện Đàn đến 
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để Đức Ngài hàtnh pháp cân thần. Trong 3 đêm liên tiếp, 
Đức Hộ Pháp cân thần cho 647 vị Minh Thiện Đàn, Đức 
Ngài chọn được 48 vị, số cồn lại, Đức Ngài dạy lo làm âm 
chất thêm thì mới đủ điểm cân thầĩi.

Tổng cộng 2 kỳ hành pháp cân thần cho quí vị Minh 
Thiện Đàn, Đức Hộ Pháp lựa được: 24 + 48 = 72 vị.

Sau nầy, đến ngày 15–7–Kỷ Tỵ (dl 19–8–1929), Ngài 
Đầu Sư Thượng Trung Nhựt và Đức Hộ Pháp cùng ký 
tên chứng Giây Thông Hành cho 72 vị Minh Thiện Đàn 
nầy đi hành thiện, làm chức tín đồ, đi xem xét công quả 
hành đạo ở các tỉnh: Mỹ Tho, Bạc Liêu, Rạch Giá, Sóc 
Trăng. Hai ông Đinh Công Trứ và Lê Văn Trung (Phú 
Mỹ) phải đi lưu hành, 70 vị còn lại thì thi hành phận sự 
nơi địa phương của mình.

Nhờ kỳ đi hành thiện nầy, số Đạo hữu ký tên trung 
thành với Tòa Thánh Tây Ninh rất đông, được 17400 vị 
ở các tình miền Tây.

NGÀY 14–7–KỶ TỴ (DL 18–8–1929) DIỄN VĂN CỦA ĐẨU SƯ THƯỢNG 
TRUNG NHỰT ỈRONG LỄ PHÁT THƯỞNG HỌC SINH ĐẠO ĐỨC HỌC 

ĐƯỜNG.

Đạo Đức Học Đường do Hội Thánh thành lập từ 
năm 1928 cơ sở được tạm cất bằng nhà tranh vách đất, 
dạy các học sinh là con em của Chức sắc về Tòa Thánh 
làm công quả. Các học sinh nầy phần lớn là các em đồng 
nhi nam nữ, tới giờ học thì đi học, tới giờ tập đồng nhi 
thì tập đồng nhi.

Niên học đầu tiên là 1928–1929, hôm nay là ngày tổ 
chức Lễ phát thưởng đầu tiên cho các học sinh Đạo Đức 
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Học Đường, Ngài Đầu Sư Thượng Trung Nhựt đến dự. 
Nhân dịp nầy, Ngài đọc một bài Diễn Văn, nhận định về 
các hoạt động khó khăn của nền Đạo trong mấy năm vừa 
qua và sau cùng un đúc tinh thần đạo đức của các học sinh.

DIỄN VAN

Tòa Thánh, ngày 14–7–Kỷ Tỵ (dl 18–8–1929)
Chư Đạo hữu lưỡng phái,
Bóng thiều quang nhặt thúc, ngày tháng lụn qua, 

Mậu Thìn bước sang Kỷ Tỵ, nay trót 3 năm dư, lần tay tính 
Lễ Trung nguơn đây là Lễ Trung nguơn thứ ba, Thiên Địa 
tuần hoàn, chia ba nguơn dựng lại, mỗi năm cũng chia ra 
ba nguơn, cũng như người có tam tiêu, ai biết điều lành 
chánh lý cũng tùy âm dương vận chuyển, được một điều 
nên biết trước là đường Đạo lắm chông gai, hằng ngày lo 
lắng, bước từ bước, gìn cho chặt bước.

Ngoảnh lại 3 năm trước, chúng ta là một lũ con 
hoang, lớn nhỏ mê đường danh lợi, sa đắm trầm luân đã 
đến đỗi, khi biết hồi đầu toan trở bước mà chẳng có nhà 
thọ truyền Chánh giáo. Trời hằng thương con dại biết 
bao, mới vận trù thiết kế, lập thế độ nhà Thiền, mượn 
cảnh chùa Gò Kén cheo leo, lập Pháp Chánh Truyền mà 
khai Đại Đạo, ngày 14 tháng 10 năm Bính Dần. Sang năm 
Đinh Mão, lúc hạ tuần Thượng nguơn, đất bằng sóng dậy, 
Trời đương thanh bạch, khiến ngút tỏa mây giăng, trong 
mối Đạo hằng mang ách nạn, vì có đơn vào nơi Chánh 
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phủ[1]. Bốn muôn dư đồ đệ của Đấng Chí Tôn, lòng dạ 
ủ ê, ngồi nhìn cảnh non sầu tuyết xủ, giọt lụy tuôn dầm.

Đêm 13 tháng 2 năm Đinh Mão (dl 16–3–1927), Quả 
Càn Khôn, cốt Phật Tổ, Tòa Bát Quái, Tượng Ngũ Chi, 
phải dời đi hết.

Đức Lý Giáo Tông truyền dạy mua đất Long Thành, 
cất chòi tranh, y như lời Ngọc Trang Thanh khẩn vái, 
thảm thiết bấy đêm dời cốt Phật, trời vần vũ tỏ cuộc bi 
ai, thương bầy con đỏ, đất rung rinh dường đưa cốt Phật 
qua miền chùa mới, từ Gò Kén qua tới đây, Đạo hữu nam 
nữ lao nhao lố nhố, chen chật đường sá sáng đêm, qua tảo 
Thìn, chư Phật được yên nơi yên chỗ, đều cũng ở ngoài 
rừng trống, dãi nắng dầm mưa.

Kế đó, người phá rừng, đánh gốc, bứng chồi, kẻ dở 
gỗ đánh tranh, tạm một lều tranh che cốt Phật.

Mái tranh thưa thớt, bóng trăng rằm giọi thấu lòng 
son, vách tre xịch xạc, ngọn gió thổi lồng tạt xương trắng. 
Ấy là cảnh chùa nguồn Đại Đạo hồi năm Đinh Mão, còn 
kể sao cho xiết việc đắng cay ngăn đường đón ngõ, mường 
tượng như phần nho khanh sĩ.

Ôi! Khi ấy, thương bấy chí hào kiệt trí tri chẳng 
núng, ngày nay nhìn mặt anh hùng, nước mắt lại nhỏ sa, 
tuy mạch sầu như thế, nhưng Thượng Đế lắm phen độ 
chúng sanh qua khỏi tai nàn, cảnh chùa rách Phật vàng 
chỉ rõ. Tuy tạo phạo chùa tranh, trong Đạo thật là thạnh 

[1] (1) Nói vụ Hòa Thượng Như Nhăn đòi chùa Gò Kén lại, không 
hiến cho Đạo Cao Đài nữa, buộc Hội Thánh phải dời Thánh Thất 
đi nơi khác. Hội Thánh chưa mua kịp đất để dời đi thì Hòa Thượng 
vô đơn nơi Tòa án Tĩnh Tây Ninh của Chánh quyền Pháp để yêu 
cầu trục xuất Hội Thánh Cao Đài ra khỏi chùa Gò Kén.
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hành, thảy thảy đều trọn câu phổ độ.
Tôi hằng nhớ Lễ Trung nguơn năm Đinh Mão, nhủ 

người đến dư muôn, sang Mậu Thìn cuộc tuần hoàn cơ 
tạo hóa vần xây, mà cuộc thạnh suy khiến cái dây liên ái 
Thầy un đúc bấy lâu, thể ý cũng muốn lơi, máu anh hùng 
không phai lợt, kế tà quái xen vào, xem đường Đạo thể 
như dừng bước.

Người cậy sức, kẻ lại khoe tài, tranh quyền lần tước, 
khiếm trật tự, mất khiêm cung, Đạo rấp lạc đường, người 
hành đạo gần xa Thánh giáo. Kẻ muốn tẻ nẻo, người toan 
tự lập, đem thế lực phàm phu đánh đổ lẫn tâm thành đức 
vẹn, người hành đạo chẳng tôn ti thượng hạ, tranh lấn 
chẳng khác nào như nước không vua, như nhà vắng chủ.

Tòa Thánh đìu hiu không người lui tới trong buổi ấy.
Trống Lôi Âm réo rắt như khải cơn sầu,
Chuông Bạch Ngọc rền vang dường khêu mạch 

thảm!
Trách bấy những người gieo ác cảm, làm cho Trời đổ 

lụy đòi phen, thương bầy con dại cấu xé tranh đua chẳng 
hòa theo Thiên ý.

Nay Thầy chấn chỉnh nền Đạo, kêu Chức sắc Hiệp 
Thiên và Cửu Trùng có trách nhiệm lớn lao về Tòa Thánh 
vun trồng cây đức, ba tháng nay nhờ Thiêng liêng giúp sức, 
cùng anh em xây cật đâu lưng lo chấn hưng Chơn đạo trở 
nên thạnh hành, cất tiếng than với người ngoan ngạnh, 
lỗi một thuở làm chinh nghiêng nền Đạo, thiếu chút nữa 
thuyền Bát Nhã dang ra khỏi bến, nhờ Ơn trên Đại Từ 
Phụ quá yêu, tha lỗi trước, dắt dìu lại nữa, khuyên từ đây 
phải rèn lòng cải sửa lỗi xưa, bỏ tánh tự kiêu tự bạo, mà 
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trau giồỉ đạo đức. Vậy ráng nhớ các việc hồi năm Mậu 
Thìn mà kiêng đè chừa lỗi.

Cùng mấy vị Giáo viên, mấy em học sinh nam nữ,
Trong mấy năm dư, Đạo nghèo, nên mấy em chịu 

phần hui hút, còn mấy anh đây lại bị kẻ thúc người đè, 
cũng không săn sóc mấy em trẻ dại, để mấy em chiu chít 
như gà kia mất mẹ.

Ít người xét cổ suy kim, mới biết lằng tôn giáo nào 
cũng nhờ học thức mà thìn mối Đạo, truyền Chánh giáo 
mới đặng tròn câu phổ độ.

Đạo nghèo, đồng tiền eo hẹp, còn thầý giáo huấn 
không một đồng lương, lại thêm ngày dạy đỗ ấu nhi, phải 
làm công quả vùi cùng sanh chúng.

Học sinh đồng nhi nam nữ tập viết bằng lá buông, 
chỗ ngủ lấy ván sạp làm giường, bề ăn uống tương rau 
hẩm hút.

Ba năm dư mới rảnh chút thời giờ, mấy anh đây mới 
lập trường mà phát thưởng.

Lễ đơn sơ để dạ yêu thương, giục mấy cháu hết lòng 
lo đạo đức.

THƯỢNG TRUNG NHỰT

NGÀY 15–8–KỶ TỴ (DL 17–9–1929) BÀ NỮ CHÁNH PHỐI SƯ HƯƠNG 
THANH THUYẾT ĐẠO TẠI THÁNH THẤT VŨNG LIẼM, NHÂN NGÀY RẰM 

TRUNG THU

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

(Năm thứ tư)
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Trước cúi đầu muôn lạy Đức Đại Từ Phụ, ban hồng 
ân khắp rưới, chúng đệ tử gội nhuần lượng từ bi phổ độ 
kỳ 3, lần tay tính năm thứ 4, tiết Trung nguơn đã qua, 
tuần TrungThu vừa tới.

Sau xin lỗi chư Thiên phong Chức sắc lưỡng phái, 
mang trách nhậm lớn lao trong CTĐ và HTĐ, hằng trông 
rằng: bên nam phái rạng vẻ đạo hạnh tu mi, bên nữ phái 
vun nền Thánh ân khuê các, lại rõ cùng tín đồ nam nữ 
được biện bạch nguồn cơn nguy hiểm và an nhàn trong 
nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ gọi rằng: Cư an lự nguy, 
cho hiểu thấu Đạo đại vô ngoại.

Thường nghe: Nhơn đắc nhứt vi Đại, Đại đắc nhứt 
vi Thiên, vậy mới biết rằng người là bởi hai khí Âm Dương 
mà un đúc ra, nên cũng gọi nhơn thân là Tiểu Thiên Địa. 
Trời lớn lao có Đông Tây Nam Bắc bốn phương mà che 
chỗ cho quấn sanh, có Nhựt, Nguyệt, Tinh tú ba ngôi mà 
soi cùng thiện ác.

Tuần hòan bốn tiết hóa dục muôn loài, thưởng phạt 
dữ. lành, lôi đình vạn lý. Từ khai Thiên lập Địa chia Tam 
Tài thì người đặng vô bực thứ ba, có Ngũ thường Tam 
cang thì Đạo là quán trùm hết cả.

Ngảnh lại xem đời thượng cổ, vẫn chất phác thiệt 
thà, lòng người thường giữ trọn câu thuần phong mỹ tục, 
nên Đức Chí Tôn ở  trên Ngọc Cung ngó xuống không 
đau lòng bể trầm luân, sổ nguyệt để dâng lên vẫn nhiều 
nét khuyên tròn đạo đức.

Đời thường thấy phong hòa võ thuận, quốc trị dân 
an, cửa từ bi mở rộng lối ra vào, bông ngũ phước nở đầy 
sân Thánh giáo.
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Lần lần về sau, nào như Xuân Thu Chiến Quốc, 
Thánh đạo một ngày một suy, lễ nghĩa một ngày một bại, 
nên đạo Nho có Đức Thánh Khổng Tử ra đời, chép Kinh 
Xuân Thu khiến làm gương cho loạn thần tặc tử sợ. Đời 
Chiến Quốc có thầy Mạnh Tử hào biện, được cổ động 
khích khuyến đạo tâm.

Thế đạo thạnh suy xưa nay thường khác, phong 
trào đạo lý ngàn thuở đều đồng, xảy đến thời kỳ thế kỷ 
hai mươi nầy, trên năm châu tranh giành quyền lợi, dưới 
muôn dân khổ sở lầm than. Đức Chí Tôn ngồi trên Ngọc 
Cung Kim Khuyết không an lòng, Thánh Tiên Phật hằng 
thương xót dạ. Vì vậy phải bỏ ngôi mầ xuống thế đặng lo 
bề cứu rỗi chúng sanh, mượn cảnh Chùa Gò Kén cheo leo 
mà lập Pháp Chánh Truyền, hòng chỉnh đốn mở mang 
trong nền Đạo.

Thảm thương thay đương lúc ấy, mối Đạo còn đương 
rắc rối. Muôn tín đồ đổ lụy rơi châu, nào là cơ biến xảy 
đến thình lình, gió thảm mưa sầu chan chứa, ngỗn ngang 
trăm mối bên lòng, tưởng là Thuyền Bát Nhã đà dang ra 
khỏi bến, bối rối chín trùng khói tỏa, tưởng là Quả Càn 
Khôn chích lịch về đâu, như lời Đức Thượng Đầu Sư đã 
đau lòng vì mối Đạo nồng nàn mà chỉ rõ trong bài Diễn 
Văn hôm Lễ Trung nguơn trước đây, chắc nam nữ tín đồ 
còn nhớ lời tôi không phải biện bạch làm chi cho động 
mối thương tâm khêu sầu Đạo mạch.

Ôi thảm tìiiết nỗi anh hùng chan chứa lụy! Phận 
liễu bồ há lẽ ngồi yên.

Chừng khi sau nguyền Chí Tôn giúp dạ thiêng liêng, 
cầu Tiên Phật cửa thiền xuất thế. Nào các tía lầu son không 
đoái kể, quyết nhập môn trọn lễ thờ Thầy, noi theo gương 
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nam phái dựng gầy, lập Minh Thệ ra tay phổ độ.
Chánh là ngầy mùng 1 tháng 2 năm Đinh Mão, 

một lòng trung cho đến ngằy nay, không nài hao tốn của 
tiền, chẳng nệ công trình khó nhọc. Chỗ nào xa xuôi, 
cũng trèo non lặn suối đặng mở mang mối đạo cho được 
thạnh hành, người nào nghịch đạo cũng phổ khuyên lần 
lần đặng thâu phục lương tâm khiến cho nhập môn cầu 
đạo, một mình hết sức, sáu khắc năm canh.

May thay ơn Đấng Chí Tôn rõ thấu lòng đạo, thăng 
phong chức Chánh Phối Sư về phần nữ phái.

Trong thời kỳ ấy, từng phen dầm sương dãi tuyết, 
xem dường ruột héo trăm chiều, đội nguyệt mang sao, 
cảm đạo lòng đau chín khúc, thầm lo những nỗi, kẻ tách 
đường, người tẻ nẽo, kế tà quái xen vào, người hiếp lẫn, kẻ 
khoe tài, thứ tự sái đường chánh giáo, lại xin trân-trọng 
mà nhớ lời, Đức Lý Giáo Tông biếm quở phái nữ, nghiêm 
như rìu búa, hằng lòng tôi chẳng dám đổi dời, đến kỳ lập 
Cửu phẩm liên hoa, tôi đã cúi xin: Giáo Sư, Giáo Hữu, 
Lễ Sanh phải một lời trân ữọng kỉnh thành thờ Trời, cốt 
lấy chữ hòa làm gốc.

Lại hạnh phước thay! Cám ơn thay! Lượng Chí Tôn 
đại hỷ đại xá, chấn chỉnh lại hoàn toàn, Chức sắc trách 
nhậm lớn lao hết lòng mà bồi đấp.

Hồi tưởng lại, ngày tháng thoi đưa, bóng câu cửa 
sổ, thắm thoát đã đến tiết Trung Thu năm thứ 4, tuần 
huờn khí tiết, thiện ác đáo đầu, nếu ai biết tính ngộ hồi 
đầu, cải ác tùng lương, thì cũng theo khí vận vần xây mà 
hoán cải nhơn quả được.

Nhơn dịp Diêu Trì Cung bóng trăng soi tỏ, nền Cao 
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Đài vừng nguyệt lung linh, khuyên từ đây, chư nam nữ 
tín đồ bền lòng chặt chí, thượng mục hạ hòa, vững dạ tu 
trì, lánh tà qui chánh. Xin nhớ câu: Thường bã nhứt tâm 
hành Chánh đạo. Lại câu: Chữ Nhẫn là gương vầng. từ 
mấy năm về trước, đường đạo nghèo nàn, phần tín đồ 
chịu cực khổ, phần anh chị gánh nặng nề, đồng tiền eo 
hẹp, giáo huấn không lương, một năm hẫm hút tương rau, 
học sinh viết mực không đủ đùng, ở ăn chưa thong thả.

Ngày nay có thì giờ rảnh, tôi đến đây, trước làm lễ 
Thầy sau tạ ơn Chức sắc lưỡng phái.

Vả lại, trải bày mấy vật nhỏ mọn, gọi rằng trước ban 
khen cho các em đồng nhi chút đỉnh, sau thưởng khuyên 
mấy chị trù phòng, công cán trong Đạo mấy lâu, lại khuyên 
từ đây, nam nữ tín đồ lưỡng phái vẫn lòng thành mà khắc 
kỷ tu thân.

Một mai trổi gót đài sen, tiếng bia tạc phương danh 
bất hủ.

Nay lời trần thuyết.
Thánh Thất Vũng Liêm, Ngày 15 tháng 8 năm Kỷ Tỵ 

(1929)
Nữ CHÁNH PHỐI SƯ

Lâm Hương Thanh cẩn từ.

NGÀY 17–8–KỶ TỴ (ĐL 19–9–1929) ĐỨC CAO THƯỢNG PHẨM GIÁNG CƠ 
NÓI CHUYỆN GIA ĐÌNH.

 � Phò loan: Cao Quỳnh Đức – Nguyễn Văn Thân.
 � Hầu bút: Mỹ Ngọc.
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CAO THƯỢNG PHẨM

Mừng má, anh ba, chào hai cháu.
Má! Trong mình khỏe há? Con vui đó.
Đang tịnh tâm nơi thạch động, bỗng nhiên mùi 

hương gió đến, vội vàng trẻ bắn tin sang cho má với anh 
ba nên rõ lại, việc phong vân rao bán rằng “thằng An” đau 
cho đến nỗi có vẻ nguy, xin chớ vội tưởng câu chuyện rắc 
rốỉ ấy mà phải hóa ra bận lòng, không nên.

Vậy lấy một cái lý thường mà thuyết thì câu chuyện 
hôm nay không có đủ lẽ đáng cho quá tin đó. Mỗi mỗi 
cũng nên do nơi Đại Từ Phụ đoán định, không nên nghe 
vậy tin vậy. Bởi con phải đa đoan công việc Đạo nên không 
rảnh mà đến tận nơi hầu bố trí cho thằng An vững bước 
thang mây, song mắt con hằng chăm nom trong mỗi sự 
hành tàng của nó.

Mỹ Ngọc nói: Vậy mà thơ của Khương nói rằng An 
trọng bịnh làm cho má bôn ba từ Tây Ninh xuống đây, lo 
lắng cả nhà, phần thì An ồ xa xôi, khó thông tin tức.

Bất quá là một bài học cho gia quyến ta, là không 
nên lóng tai nghe người thuật chuyện yêu ma trong lúc 
ban đêm mà thành ra không được ngon giấc, bắt phải 
luôn giựt mình thôi.

Má, anh ba và mẹ thằng An, nhẫn tâm, ký lòng, chờ 
việc phải ra thế nào rồi tha hồ phát lạc.

Mỹ Ngọc tỏ việc Lễ: Tuy là có lời em nói với Tắc. 
người sẽ thâu dụng, nhưng phải đợi cho giông lặng gió êm 
mà Qua vẫn thấy CTĐ có ý đại nghịch với Thánh giáo của 
Đức Chí Tôn, làm cho phải buồn lòng.
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Cười... Những bọn đánh lú thảy lỗ đó có đủ chi mà 
anh siêng để ý mà nhiễm cái vô vị trong những việc chúng 
nó làm, nhưng điều cần nhứt là phải để ý rằng: Mình lo 
vun đấp bồi xây nền Đạo cho vững vàng hầu lập chút ít 
công quả với Đạo. Mặc tình người chí Bắc đếm Nam, ai 
rồi cững ra ai, rốt cuộc sẽ thấy, chớ dư đâu mà phải lo tảo 
tần thế thái.

Xưa kia, Nễ Hoành, có tài ba lỗi lạc, song tiếc vì 
không gặp người dùng, phải đành thác nơi tay Huỳnh 
Tổ. Người hiền xưa còn phải mắc vòng khôn đốn, huống 
chi ta nay gẫm cũng khó sánh kịp bậc hiền xưa.

Em lúc nọ, vì cũng do nơi những tay Tào Tháo, ghét 
người hiền, rốt cuộc cũng bị Huỳnh Tể mà thác vậy.

Gương xưa còn tạc nét chưa phai,
Nhủ với anh ba ráng sức tài.
Miền đặng non sông tên vẫn để,
Trối thây cái thứ lược trâm cài.

Mặt ông, bụng bà, không đủ chi lo, cứ vững lòng lo 
cho Đạo là một phương thế nên cần nhứt.

Mỹ Ngọc tiếp rằng: Tuy em nói vậy chớ phận qua 
còn mang xác phàm tục nơi mình, hễ lóng nghe đến thì đủ 
giận rồi, là vì thấy trong phần nhiều bơ bơ không biết chi, 
còn một ít cậu, trí não có chút ít thì lại chẳng lo Đạo, họ 
duy có tranh danh giành quyền, rốt rồi thủ lợi mà không 
tức giận sao được?

Giận vô ích, lại không nên cho lắm. Vả lại, nếu mình 
giận họ, càng thêm bực mình, lao tâm mệt trí, đó là một 
điều không nên, là bởi: phàm mình tu thì không nên tập 
tánh hay buồn giận mà thành ra thói quen, e ngày sau khó 
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sửa, lại trong sách Đạo không có khoản nào dạy mình 
luyện cái giận hết.

Anh ba, em có thấy anh đang sửa soạn một cuốn 
sách, nhan đề “PHU THÊ VẤN ĐÁP” rất hay, em vừa 
lòng lắm, song còn phải chinh đốn nhiều chỗ sơ sót. Vậy 
lúc nào lập thành, em sẽ đến chỉ lại.

Em xin kiếu.
THĂNG.

NGÀY 23–9–KỶ TỴ (DL 25–9–1929) ĨHẨY KHEN CUỐN ĐẠO MẠCH TRI 
NGUYÊN CÃA NGÀI C.Q. DIÊU.

THẦY

Các con,
Mỹ Ngọc, con đã tán thành cuốn sách về Đại Đạo 

Tam Kỳ cốt để đánh thức kẻ còn mê muội trong lối u 
trường mộng, xong rồi há?

Mỹ Ngọc bạch: Vì nhiều người không thâu đáo nguồn 
Đại Đạo nơi đâu mà ra lại không biết tôn chỉ của Đạo, lại 
nữa, phần đông trong môn đệ của Đức Chí Tôn cũng còn 
nhiều việc mờ hồ, chưa hiểu chi, nên con cũng ráng hết sức, 
trước là tạo thành tiểu sử nầy ra, sau học cách hành văn 
luôn thể. Con e khi sách nầy không lấy chi làm xứng đáng, 
bởi lối văn chương hẹp hòi của con chăng?

Thầy cũng mừng đặng một người con chí hiền, đem 
nguồn Đạo tán dương cho đoàn hậu tấn, ấy cũng là một 
cơ quan sát rộng rãi phần việc của Lễ Nhạc Quân, song 
trước khi muôn xuất bản cần phải dò trong lóng đục, 
chớ nên vội vàng về lối vãn chương mà quên chánh sách, 
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là điều điều-hộ những đứa có xác không hồn, thành ra lẽ 
công phu đành gieo nơi lằn sóng bủa, xanh xanh bạc bạc, 
không phân được màu sông. Nghĩ lại cái công tu bổ hiệp 
thành nun đúc sức phàm viết ra một cuốn sách giá đáng 
ngọc châu mà để làm trò đời cho đứa ngu xuẩn thì gẫm 
chưa gọi là bổ ích chung đó.

Vậy, Thầy có ít lời vắn tắt khen ngợi tác giả.
THĂNG.

NGÀY 25–8–KỶ TỴ (DL 27–9–1929) TẠI THẢO XÁ H.C. CẨU CAO 
THƯỢNG PHẨM VỂ QUYỂN SÁCH ĐẠO MẠCH TRI NGUYÊN.

 � Phò loan: Hộ Pháp – Mỹ Ngọc.
[Lúc nầy Bà Hương Hiếu gặp đại nạn: Thân mẫu 

đau ở Nha Trang, nên đi rước về nằm bệnh viện Chợ Rẩy, 
còn con đau nặng ở Paris, nên vắng mặt Thảo Xá Hiền 
Cung 7, 8 ngày.]

HỚN LIÊN BẠCH

Chào hai anh, bá mẫu, tỷ nương và cả Đạo hữu nơi 
Thảo Xá Hiền Cung.

Đai ca mắc hội, không giáng đặng, xin hai anh cảm 
phiền. Em tiếc vỉ không gặp đại tỷ của em đặng tỏ đôi 
điều, chắc người cũng để lòng phiền em.

Cười. Em xin mạo hiểm để khen anh Mỹ Ngọc:
Lòng vàng càng bữa rỡ tươi mầu,
Sửa thế đề gương dạy kẻ sau.
Văn hiến nhà Nam nên phải giá,
Tầm chơn có thuở đặng danh cao.

Em xin Nhị ca cố gắng chung sức lo cùng anh Mỹ 
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Ngọc, có nhiều điều khuyết tứ, nên chấn chỉnh lại.
Em xin cậy hai anh, thứ bảy tới về Thảo Xá, em cậy 

phò loan đặng em chuyện vãn với đại tỷ em đó lát. Em 
cám ơn hai anh.

THĂNG.

NGÀY 2–10-KỶ TỴ (ĐL 2–11–1929) THẦY AN ÚI BÀ HƯƠNG HIẾU, VÌ MẸ 
MẤT, CON MẤT.

 � Phò loan: Thượng Sanh – Mỹ Ngọc.

THẦY

Mỹ Ngọc, Hiếu! Các con chớ đem lòng phiền muộn. 
Ấy là Thiên cơ, nên chẳng thể nào cho mấy con rõ biết 
trước.

AN được về Thầy, linh hồn trong sạch hơn ai hết. 
Nó ít quả mà được nhiều căn, nên Thầy khuyên mấy con 
nên lấp bùồn để tiếp lo Đạo. Theo phần đời thì sự sanh 
ly rất đáng buồn mà về phần thiêng liêng thì nên mừng 
giùm cho nó. Nếu để nó nhiễm trần rồi thì công lọc lừa 
xác thịt lại có dễ chi!

Thượng Phẩm được an tâm và mừng rỡ vì đang dìu 
dắt phách thiêng liêng của nó vào Bạch Ngọc.

Các con ôi! Kẻ trước người sau rồi đây các con cũng 
kế nhau mà về cùng Thầy hết.

Lấp thảm, ngăn phiền, trông mong nơi ngày hội hiệp 
cùng nhau mà hưởng cái sống thiêng liêng vô cùng vô tận 
gần bên Thầy, còn hơn sự sống phù du ở cõi tạm nầy.

Hiếu!  Mẹ con cũng được Thượng Phẩm lo về phần 
thiêng liêng, chớ nên buồn chi hết. Con nên dằn tâm trí, 
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lo trau đạo đức, chờ buổi con gặp được những kẻ yêu mến 
quí hóa của con.

Thầy hằng lo lắng cho kẻ hết lòng vì đạo đức, các con 
nên trông mong nơi Thầy.

Thượng Phẩm và “con nó”, tuy đã nơi căn xưa, nhưng 
đã đặng gặp dịp để hy sinh tánh mạng vì nền Đạo cao 
thượng ở cõi Nam rất quí hóa thay, há chẳng đặng ngàn 
năm nêu tiếng sao?

Con nên mừng và gạt lệ phiền di con.
Thầy rất yêu mến con.
Mỹ Ngọc và Sang! Diêu Trì Cung còn xin cho hai 

con phổ độ nữa. Chừng có dịp thì chư Tiên mách, nên 
để ý. Thầy ban ơn các con.

THĂNG.

*
Chú thích: An là Cao Quỳnh An, con trai duy nhứt 

của Ngài Cư và bà Nguyễn Thị Hiếu, đi du học bên Pháp 
và mất ở Pháp.

Thân mẫu của bà Hiếu cũng đau bịnh già và mất.
Bà Hiếu quá đau buồn vi hai người thân yêu nhứt 

đều vừa mất hết, còn Ngài Cư thì đã mất trước đó 7 tháng, 
nỗi đau buồn tử biệt sanh ly đến với bà dồn dập.

Đức Chí Tôn thương xót nên giáng cơ an ủi bà, 
khuyên bà ráng lo làm Đạo cho bớt phiền muộn, chờ ngày 
hội ngộ cùng nhau toàn cả gia đình nơi cõi thiêng liêng.
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NGÀY 7–10–KỶ TỴ (ĐL 7–11–1929) NGÀI CAO QUỲNH CƯ SẮP ĐẶT 
CÔNG VIỆC CHO BÀ HIẾU.

 � Phò loan: Nguơn Ngọc[1] – Huệ Chương.[2]

 � Hầu bút: Nam Đình.

CAO THƯỢNG PHẨM

Mừng Anh Ba, Cô Tư[3] và mấy cháu.
(Bà Cư hỏi về việc muốn đem xác của AN về Tây Ninh)
Việc ấy không cần vội tính mà phải hóa ra những 

lối không hay cho gia đình mình, vì đem xác Tử Kim[4] 
về là một vấn đề chưa phải dễ mà tức tốc thi hành cho 
mau như ý muốn được. Vả lại, nhà ta còn kém về tiền bạc, 
nhứt là Anh Ba và thằng Đức. Mẹ nó tuy có một ít sức 
đặng kham lo chuyện ấy, song sao sao cũng có lịnh ta mới 
thi hành điều nói đó. Muôn việc chi thỉnh thoảng để trí 
thung dung chỉnh đốn, không nên dục tốc thì bất đạt nghe.

(Mỹ Ngọc tỏ ý muốn thôi làm việc nơi Sở đặng về Tây 
Ninh, bởi vì bầy giờ trong gia quyến không còn ai).
Tưởng khi Anh cũng rõ ý em lắm. Song tiện đây luận 

về đường đời, em xin chút lời biện bạch cho Anh rõ lại 
rằng: Cổ ngữ có câu: Phàm như mình là một đấng quần 
xoa, lúc còn náo nương theo cha mẹ thời tùng quyền cha 

[1] Nguơn Ngọc là hiệu của Cao Quỳnh Đức, con của Ngài Cao 
Quỳnh Diêu. Cao Quỳnh Đức còn có hiệu là Kim Cương.
[2] Huệ Chương là hiệu của Nguyễn Văn Thân, con nuôi của Ngài 
Cao Quỳnh Diêu.
[3] Ngài Cao Quỳnh Cư gọi Ngài Cao Quỳnh Diêu là Anh Ba, gọi 
vợ, bà Nguyễn Thị Hiếu, là Cô Tư.
[4] Tử Kim là hiệu của Cao Quỳnh An, con của Ngài Cư và Bà 
Hiếu, sau nầy giáng cơ xưng là Cao Tử Kim.
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mẹ, còn khi xuất giá thời tùng ai vậy a Cô Tư?
Bà Cư thưa: – Tùng phu.
Phu tử rồi tùng ai?
Thưa, tùng tử.
Rốt cuộc nhi tử?
Thưa, tùng huynh đệ bên chồng.
Phải! Ấy vậy, Cô Tư nên đem việc nhà mà giao hết 

cho Anh Ba, vi nhà ta chỉ còn trông mong còn có một 
mình Anh Ba mà thôi. HUÊ[1] thì tính chất muôn phần 
hết kể, chưa rõ nay mai.

Vậy tiện đây, trước mặt có Cô Tư, xin Anh lấy lòng 
mà xưa kia Anh hằng đối đãi tình huyết mạch mà đoái 
lại phận Cô Tư: chồng mất, con du Tiên, niệm tình cho 
em gởi việc nhà, đừng nệ công lao mà hiệp với Hộ Pháp, 
điều đình giùm việc nhà của em. Anh và Cô Tư nên thuật 
lại mấy lời tư tố của em cho Hộ Pháp rõ.

(Bà Cư hỏi về việc làm Tuần Cửu cho An hay cúng 
kiếng?)
Sao lại không? Tử Kim là một vị Phật Tây phương, 

vì đường Đạo và đường đời mà lâm phàm giải ách, nhưng 
không may sớm nhẹ chơn lui về quê cũ. Vậy mẹ nó nên 
giữ lời tôi mà làm Cửu cho nó.

(Bà Cư thưa: Không biết là tại nơi Đức Chí Tôn sắp 
đặt như vậy đặng cho AN bỏ xác bên ấy hay sao?)
Cười... Phàm quá vậy! Tôi hằng lúc tại trần khuyên 

dỗ mẹ nó hoài rằng, không nên thấy vậy mà độ vậy, bởi 
lúc Tử Kim lâm phàm, Thiên thơ ghi căn số, nên ngày 
[1] Huê là em ruột của Ngài Cao Quỳnh Cư.
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hôm nay Đạo chưa hoàn toàn mà khiến bủa chông gai, 
gập ghình không tiện đưa gót ngọc, là bởi Thiên cơ sắp 
đặt cho Tử Kim sang qua xứ người, nếm đủ mùi ngọt bùi 
cay đắng thế tình, đời chán, lòng không còn muôn dày vò 
thân nữa được. Lỗi ấy do tại nơi đâu? Tại Đạo. Nếu Thiên 
thơ định cho Tử Kim ồ tại nhà, muôn việc không cần để 
ý, ta bà cảnh Bắc sông Nam thời bụi trần lấm vào mình 
mà không thấu, đến lúc phục hồi ngôi cũ, nợ tiền khiên 
chưa trả trọn, tất nhiên phải đọa luân hồi, chừ cái ngôi 
Giáo Tông biết cậy ai còn xứng đáng mà điều quản cho 
Tam Kỳ Đạo. Thiên cơ định vậy, hiểu vậy, không nên rầu 
buồn vô ích. Ta cùng Tử Kim rảnh nợ thế gian, thời Cô 
Tư vững lòng trau mình giồi tánh, hiên thân cho Đạo là 
một phương rất diệu mầu. Tuân lấy.

THĂNG.

NGÀY 14–10–KỶ TỴ (ĐL 14–11–1929) DIỄN VĂN CŨA THƯỢNG ĐẨU SƯ 
KỶ NIỆM NGÀY LÀM LỄ KHAI ĐẠO.

Tòa Thánh, ngày 14 tháng 10 năm Kỷ Tỵ (1929)
Chư Đạo hữu lưỡng phái,
Trung nguơn vừa mãn, Hạ nguơn vừa qua. Hôm 

Trung nguơn tôi có nhắc ngày Đấng Chí Tôn hoằng khai 
Đại Đạo Tam Kỳ gieo truyền Chánh giáo là ngầy 15 tháng 
10, giờ Tý năm Bính Dần (1926).

Chúng ta biết noi gương hiền triết, cổ nhơn, vầy 
cùng nhau phủi bụi phồn hoa đặng tùng theo Tam giáo 
là kể từ ngầy 15 tháng 10 năm Bính Dần, nên lấy ngày lễ 
Hạ nguơn đây lầm Lễ Kỷ niệm ngày Đấng Chí Tôn hạ 
trần tại vùng Nam ta đặng hoằng khai Chánh giáo để 
gieo truyền hậu thế.
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Xuân qua Hè lại, Thu mãn Đông tàn, cuộc tuàn hoàn 
kim cổ cổ kim, nhơn sanh chung hưởng Thiên ân biết bao.

Hại thay! Ít người hiểu rằng, có Thiên lực trợ thế, 
nên ngày nay, cõi dinh hoàn đặng tiến hóa nguy nga, văn 
minh đồ sộ, hềm một nỗi nữa là tánh phàm lòng tham 
không đáy, nên đường đời sanh trăm mối tơ vò, ách nạn 
không kể xiết.

Từ Hiên Viên Huỳnh Đế chí đĩ Hạ nguơn, biết bao 
nhiêu cuộc tuần hoàn thạnh suy bĩ thới. Xem lắm nghiệp 
bá đồ vương, dựng nền vũ trụ mà rốt cuộc lòng tham tràn 
nhẫy, tánh bạo ngược lẫy lừng, làm cho nhơn sanh đồ thán.

Đấng Chí Tôn đòi phen đổ lụy phải lập cuộc tang 
thương trừng trị, vì câu: “Thiện ác đáo đầu chung hữu báo”.

Xét cho kỹ, Tần Thủy Hoàng tìm thuốc trường 
sanh, lòng muốn giữ chặt ngôi muôn thuở, ngăn Hồ Lỗ 
lập Vạn lý Trường thành, dân sanh mồ hôi giọt nhỏ; cảnh 
Đế Thiên Đế Thích to tát biết bao, vạn quốc nhận vào cơ 
xảo tuyệt thế. Gian hùng mưu sâu quỉ quyệt kế ai bằng Lữ 
Bất Vi mà rốt cuộc rồi vi cũng vơ vi. Hào kiệt sức năng cử 
đảnh, ít ai sánh sở Bá Vương, sau cũng dâng thủ cấp cho 
Ô giang Đình Trưởng.

Nào Vạn Lý Trường Thành, Đế Thiên Đế Thích, bền 
chặt cổ kim ít có, mà cũng hóa ra cuộc thành xiêu vách 
ngã, cỏ loán rêu phong; Lữ Bất Vi cùng sở Bá Vương lịch 
sử ngàn năm đều nêu danh ác. Người trong vòng Trời 
Đất chẳng nên cải quá lòng Trời, vì Tạo Hóa rất công, 
lòng Trời vô tận.

Tôi xin nhắc lại lời Thánh giáo của một vị Lang sa 
hồi thế kỷ thứ 18, Malherbe có nói: “Vouloir ce que Dieu 
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veut, c’ est la seule science qui nous mettre en repos.” (Theo ý 
Trời muốn là phương châm hay, làm cho chúng ta êm tịnh.)

Lời ông hiền triết nầy cũng như lời Thánh trong sách 
Nho: Thuận Thiên giả tồn, nghịch Thiên giả vong.

Một kiếp con người tựa như giấc huỳnh lương, thì 
giờ ngắn ngủi, phải tùy theo phận sự mà trả nợ cho Đấng 
Hóa Công, phải tùng chánh lý, từ côn trùng thảo mộc tới 
bực nhơn sanh các tư kỳ phận, bởi có câu: Nhứt toán họa 
phước lập phân.

Hại thay, cuộc chen lấn ở cõi ừần thường giục lẫn 
người thây phàm hay tự bạo tự kiêu, ít suy ít nghĩ, còn 
nơi vinh hoa phú quí thường ngăn cản đường tu, cân đai 
lòe loẹt hay buộc chặt xác phàm. Bởi vậy, bốn năm dư, 
chuông Thánh truy hồn, thuyền Bát Nhã đổ bến mê tân 
chờ rước khách trần, hầu tế độ kẻ vô phần không phước, 
phần nhiều vì mắt thịt với trí phàm, xa không thấu đáo, 
Đại Đạo Tam Kỳ mà chưa trọn hiểu, tánh vẫn còn mờ 
hồ, kết thêm tội lỗi, vào đường tu mà chưa cổi tánh phàm, 
còn tranh lấn chức quyền mọn trong Đạo.

Ít người khắc kỷ tu thân, vùi lấp cho chúng sanh, 
mà còn lấn người trong nền Đạo, mến chỗ cao sang quyền 
thế như hồi trần thế.

Đã lánh chốn phồn hoa, đem gót ngọc dựa cửa Thiền, 
phải ráng ngăn ngừa tục lự, mắt ngơ tai điếc, diệt tận 
phàm tâm, trau giồi hạnh đức, cầu khẩn Đức Từ Bi rưới 
giọt nhành dương giục tắt lửa lòng, hằng ngày lo tụng 
kinh cầu sám, chuộc tội tiền khiên, nên đanh hiền triết.

Mong thay! Mong thay!
Thượng Trung Nhựt
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NGÀY 15–10–KỶ TỴ (DL 15–114929) TẠI THẢO XÁ H.C. NAM NỮ TRƯỚC 
THIÊNG LIÊNG VỐN KHÔNG PHÂN BIỆT.

LỤC NƯƠNG DTC

Em xin chào mấy chị.
Cười... Hèn lâu, Em ao ước sao đặng hội hiệp cùng 

mấy chị cho thân mật tâm tình, nhưng không phương 
chi đặng.

Nay nhờ Hương Hiếu Đại tỷ và Hộ Pháp Nhị ca 
khẩn đảo Diêu Trì huấn độ Nữ nhi, Em lãnh lịnh Thầy 
Em là Kim Mẫu Nương Nương mong đến tỏ tường Thánh 
giáo. Em chủ tính là nâng đỡ trí thức tinh thần của Nữ 
phái lên cao cho vừa cùng Nam phái. Em ước ao sao cho 
mấy chị đặng vậy là thỏa nguyện. Cười...

Trước khi giảng dạy điều vô vi bất kiến, Em khởi 
giải phẩm vị Nam Nữ nơi trần hoàn nầy, bởi đâu mà phân 
biệt? Cũng vì phân biệt ấy mà đè nén, nghịch nhau, làm 
cho Cơ Trời ra dời đổi.

Nam Nữ vốn tương thân mà không tương ý, là tại 
nơi nào? Thì cũng tại học thức bất đồng, tinh thần bất 
ngộ. Cơ tạo thế do đó mà gầy ra toàn nhơn loại. Không 
đồng tâm đồng chí thì là phân biệt sang hèn, làm cho cơ 
đời ra nghịch bởi đó.

Nam là chi? Nữ là chi? Nam Nữ trước Thiêng liêng 
vốn không phân biệt, chỉ tại mang lấy cốt phàm. Vậy thì 
Nam có thể là Nữ, mà Nữ có thể là Nam. Tâm thần đồng 
phẩm hạnh mới phải.

Em tỷ như ở cõi Thiêng liêng, đời hằng biết danh hơn 
hết là Từ Hàng Bồ Tát, trước vẫn là Nam, sau hóa ra Nữ. 
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Vậy Nữ với Nam vốn một phẩm quyền. Nam dường nào 
thì Nữ cũng đối quyền. Duyên phận ấy tại quyền mình 
lập vững.. Mong sao mấy chị hiểu thấu giá trị rủa mình, 
đừng để cho người khinh, cam hổ phận.

Từ đây, DTC chung lo lập phận cho mỗi người, 
chỉ xin mấy chị một điều là làm thế nào cho ra xứng giá.

Ngày mùng 1 tới, có Thầy Em giáng cơ cho Pháp hiệu. 
Vậy thì đợi lịnh ấy, rồi các Em sẽ lo dạy dỗ. An lòng chờ 
đợi, đừng đem dạ mờ hồ làm thất Thánh truyền rất uổng.

Khá nhớ lời Em.
THẢNG.

NGÀY 16–10–KỶ TỴ (DL 16–11–1929) THẦY DẠY: MÔN ĐỆ PHẢI NHẪN 
NHỤC, TỰ KHIÊM.

THẦY

Các con,
Cũng giờ nầy, nhiều đứa đang gợi óc khêu tâm 

đặng tìm phương hay nghiên cứu nền Đạo, mà cũng 
giờ nầy nhiều đứa bị hơi tà, đem trí não chung nhau 
mà làm cho nền Đạo tiêu tàn rời rã.

Đạo thành chăng? Đạo suy bại chăng?
Thiên cơ, thương hại cho các con mà không thể cạn 

giải. Thầy đã tiên tri và cho mỗi đứa biết rằng, tà quái 
xông nhập mà đẫn các con cho lạc đường sái bước mà 
nhiều đứa không để lòng, bị dụng tánh tự cao mà ngày 
nay nền Đạo ra như thế.

Bịnh Đạo ngặt như mây treo dưới gió, bọt nổi 
trên dòng, dông đến nước tuôn thì phải tiêu tan rời rã.
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Đứa thì Tiên nầy, Thánh nọ, đứa thì động cũ ngôi 
xưa, biết được rồi thì hiu hiu tự đắc, chỉ dòm nơi mình, 
quên cả sanh chúng, bảo sao tà quái chẳng thừa hư phá 
hoại.

Nên biết rằng, hễ xuất Trường công quả thì cái 
đọa luân hồi kia chẳng thoát được, lựa gì ngôi tốt 
phẩm cao. Con yêu dấu của Thầy vì đó mà chẳng biết 
bao nhiêu đọa lạc.

Khốn thay! Quyền Chí Tôn khó sửa cải được.
Các con dòm tình hình Đạo đó thì biết, lo thế nào 

độ rỗi sanh linh, lập thành nẻo chánh cho chúng nó nhờ, 
còn những đứa đằ vào tay Quỉ vương rồi, nên đành liều 
bỏ. Các con nên bỏ, đừng nhắc mình là Chơn linh cao 
thượng, nên dụng khiêm từ, coi mình như một thân 
phàm thường bực như ai kia, rồi kẻ trí đứa công, ráng 
độ lần sanh chúng.

Thầy cho các con tự liệu, làm điều chi hợp với Đạo 
và đời mà thi hành trách nhiệm. Các con đã ra công 
lập vị cho quần sanh mà bị nhục, bị thải cũng nơi quần 
sanh. Nhớ lấy mà tránh lối sau nầy, bỏ tự cao, dùng 
bình đẳng, hiệp nhân tâm, hòa thế đạo, tạo đoàn thể, 
gây bác ái, nâng phong hóa, cải hủ bại, giồi trí hay, dìu 
bước lạc, ấy là những phương hay gìn Đạo đó.

Có nên giận ai chăng? Quên giận, bỏ hờn, thương 
hại chúng nó nghe. Nếu dự vào nữa thì lạc luôn. Phải 
tìm đường lo để rồi sau trì níu đem chúng nó lại nẻo 
ngay mới đặng cho.

Các con hiểu Thầy à!
Hộ! Con gấp chi, đợi an bày thì Thầy sai chư Tiên 
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cho chi cũng được.
Thầy nhắc lại các con nữa rằng: NHẪN, NHẪN, 

TỰ KHIÊM mà làm đạo nghe. Nên biết người hơn 
biết minh là kẻ trí đó.

Mỹ Ngọc! Phận sự con nơi Tây Ninh là hiếu đạo mà 
thôi, chở ham lẫn chi khác nữa.

Bạch: – Đạo ngày nay đã dường ấy, xin Đức Chí Tôn 
cho chư Tiên, Thánh hộ trì cho an việc đặng dễ bề tái lập lại.

Con chớ nhọc lo.
Thầy muốn hai con thừa rảnh độ thêm mấy chỗ có 

Thánh tâm nliiều, nên cố đến.
Thầy ban ơn cho các con.

THÃNG.

Ngày 21–10–Kỷ Tỵ (đl 21–11–1929) Thầy an âi khuyên 
dạy bà Hiếu.

THẦY

Các con,
Diêu, biểu mẹ con đứng dậy. Thầy lấy làm đau đớn. 

Thầy thấy con chịu khổ hạnh cùng Thầy.
Hiếu, con đã nhiều phen khóc lóc, Thầy thê thảm 

muôn phần, song thấy Thiên thơ đã định, ngày hội hiệp 
con mới hiểu đặng mà đem dạ thương Thầy.

Con ôi! Cái tình thâm xác thịt là thế nào, con định 
thử tình thiêng liêng ra bao nả? Thầy chỉ đợi các con 
mà các con chẳng nhớ đến, Thầy vì nóng lòng gặp nhau 
nên mỗi phen đặng thế, Thầy tức cấp đem về, con đã 
rõ thấu cõi trần nầy biết bao khổ não đày đọa các con, 
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Thầy đã rước các con cũng bởi thấy khổ mà cầm lòng 
không đặng. Vậy, con Hiếu, con gắng suy nghĩ lời Thầy 
mà giải lòng phiền muộn, hầu lo thủ hiếu cho tròn, phận 
mẹ già ác xế đầu non, con nhớ đến chồng con lo báo bể.

Diêu, con lo giải khuây mẹ con, chi chi cũng có Thầy 
giúp sức, con nên gần gũi với em con cho thường, vì nó 
đã cầu nguyện Thầy như vậy.

Tắc cũng vậy nghe, đừng xao lãng tình đời mới ra 
người quán chúng, tập nhỏ nhẹ chị em chìu bụng, nên lấy 
mình làm thế đạo anh, như gặp cơn đói khó rách lành, 
giữ trọn nghĩa để danh lưu hậu thế.

Diêu, con đã đặng lời châu ngọc của Thầy, gắng lo 
liệu với em, giúp nó đặng hoàn toàn trách nhiệm.

Tắc, con khá nhớ rằng: Đạo đức của Thầy dạy dỗ từ 
thử đủ sức phục người, con chỉ liệu phương hay mà định 
đoạt. Thầy chỉ cầu con để dạ thương yêu chúng nó kẻo 
tội nghiệp. Con cũng nên giảm bớt tánh cang cường, lấy 
lòng từ bi mà dạy dỗ, nghe con.

Thầy ban cho các con.
THĂNG.

NGÀY 1–LI-KỶ TỴ (DL 1–12–1929) TẠI THẢO XÁ H.C. ĐỨC LÝ GT DẠY: 
RÁNG NÍU KÉO 2 NGÀI TƯƠNG VÀ TRANG LẠI. ĐỨC PHẬT MẪU LẬP 

TRƯỜNG ĐẠO DIÊU TRÌ.

 � Phò loan: Thượng Sanh – Mỹ Ngọc.

THÁI BẠCH

Hỷ chư Đạo hữu, chư Đạo muội. Bình thân.
Nay Lão đến đây, lấy tình Đạo hữu nói chuyện mà 
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thôi, chư Đạo hữu nên suy xét cho cặn kẽ.
Đạo chẳng trọn thành là do nơi người cầm quyền 

hành chánh, không lấy nét vô tư, tại cũng do nơi Hiệp 
Thiên Đài gin giữ chăm nom kềm chế luật đạo để đến 
đỗi kẻ quấy lộng quyền mà cả nền Đạo vào tay tà quái.

Hộ Pháp! Bần đạo tưởng lời nói trên đây không phải 
quá đáng vậy. Đức Chí Tôn cũng hằng dạy chư Đạo hữu 
Hiệp Thiên Đài về khoảng ấy, nhưng vì Hiệp Thiên Đài 
chưa đủ kẻ đứng chung lo và giúp sức, thế nên phải chịu 
cô quả mà coi sự thành bại của việc Đạo.

Chư Hiền hữu từ đây nên hiệp trí chung lo mà mở 
một con đường mới dìu dắt chúng sanh, cái cơ quan ấy 
chưa chắc chư Đạo hữu sẽ làm đặng trọn, nhưng lần mở 
bước đầu đi, rồi sẽ có phương hay cho chư Đạo hữu vững 
bước mà trì kéo những đứa đã quá sa lầm nơi tay tà quái.

Bần đạo đã nói, Đạo phải diệt tận trong một lúc, 
nên trước đã giao quyền lại cho Tòa Tam Giáo.

Nay cái màn Việt gian ấy đã lộ ra rõ ràng.
Ôi! Đạo chết trước tất là Quỉ vương xâm nhập. 

Cầm cả quyền hành Tổ đình, hồn Đạo phưởng phất 
ngoài muôn dặm, duy còn xác Đạo ngẩn ngơ, như nhà 
trống bỏ lũ hoang vào, mặc dầu tung hoành phá nát.

HTĐ khoanh tay chờ coi thành bại há?
Không nên vậy, mà cũng không làm cho trái với 

tôn chỉ của Đạo, mở con đường mới đây là đề phòng tập 
thành đàng đạo đức vào cai quản dìu dắt mối Đạo người 
có phẩm cách trong bọn cũ và cải sửa bước đường của 
chúng nó lại, lánh xa lốt kiêu căng, lấy thế cậy quyền mà 
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mua lòng kẻ yếu tánh.
Chư Đạo hữu nên lấy luật Đạo mà bôi xóa tên họ, 

trục xuất khỏi quyền hành chánh và đồng tâm cầu nguyện 
Đức Chí Tôn ban ơn rộng, xin phép hội với Lôi Âm 
Tự, trục xuất Qui vương ra khỏi Tổ đình, đợi cho chư 
Đạo hữu làm hết phận sự, đến chừng nào chư Đạo hữu 
không sức kềm chế vững với lũ tà tâm, chừng chúng 
nó tự quyết không sửa cải, tự đem mình hiến cho tà 
quái, thì đó là đường cùng của Đạo, đó là ngày những 
nguyên nhân hữu công bỏ xác Đạo lại trọn trong cả 
36 động Quỉ vương, lại cũng là ngày cửa Phong đô mở 
lớn đặng chờ rước kẻ vô đạo.

Ta hồ tận chúng sanh!
Tại ai? Tại ai? Chư Đạo hữu cũng khó cải số được. 

Lời của Bần đạo dặn nói đây là cho chư Đạo hữu gắng tâm 
mà day trở một lần chót nữa, nếu đặng thành thì đó là một 
công quả thêm cao, còn chẳng được thì đó là Thiên số vậy.

Bần đạo vì lòng bác ái của chư Đạo hữu và thương 
mấy triệu sanh linh nên ráng sức tâu rỗi cho Thiên thơ 
đình đãi lại mà chờ công trình của chư Đạo hữu, chớ nên 
vì khó mà ngán bước đường mà tội nghiệp cho TƯƠNG 
và TRANG, ráng níu kéo giùm chúng nó nghe!

Bước đã lắm trờ tới rồi, còn lắm kẻ vô đạo yếu trọng 
trong trách nhậm của chư Đạo hữu, nhưng Bần đạo 
chẳng lẽ cạn chê, để vậy cho có cớ chư Đạo hữu có công 
trình chút ít.

Hộ Pháp ráng suy xét lời của Bần đạo, sau có chi chi 
trắc trở thì có Thượng Phẩm giúp lời, đừng nao núng nghe.

Từ đây chớ khiếp nhược nữa, chư Đạo hữu sanh chi 
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để hiến mình cho Đạo. Đạo đã nắm nơi tay, há để cho lũ 
tà tâm nhiễu loạn sao? Nên liệu lấy với hai đứa đó, rồi sau 
sẽ có phương khác, chớ lo nhọc đến ai nữa.

THĂNG.

 ▶ TÁI CẦU:

DIÊU TRÌ KIM MẪU

Thiếp chào chư Hiền đồ.
Thiếp lấy làm hân hạnh đặng hội hiệp cùng chư 

Hiền đồ Nữ phái. Thiếp xin để lời căn dặn ráng lấy lòng 
thành hiệp cùng Thiếp, sửa cơ đời cho khỏi phụ lòng Chí 
Tôn sở định.

Ôi! Biết bao phen Thiếp khẩn cầu khóc lóc giữa 
Ngọc Hư Cung xin lập thành Nữ phái.

Chí Tôn buộc sửa cải Thiên thơ, chư Hiền đồ cũng 
nhớ lời Chí Tôn khi lập Pháp Chánh Truyền Nữ phái, 
Chí Tôn than rằng, muốn bỏ đi cho đáng, nhưng lòng Từ 
Phụ cũng chẳng đành.

Thiếp cậy Quan Ảm thay quyền chưởng quản, nào 
dè lời từ bi không phương kềm thúc tánh phàm của chư 
Hiền đồ.

Thiếp chẳng phiền là vì chán hiểu tâm tình mọi bề 
yếu ớt và chỉ trông mong ngày dài chế cải, nào dè đã bốn 
năm chầy, phàm tâm chư Hiền đồ vẫn y như trước, làm 
cho Quan Ảm buồn lòng cáo thối.

Ôi! Một Đấng Trọn lành ấy còn cam tâm bỏ lẫy 
Thiếp mới cậy tay ai? Thà Thiếp đến chính mình dạy dỗ 
các con, dầu rủi may, cho đành dạ.

Thiếp dặn Cửu Nương và Thanh Tâm Tài Nữ thay 
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phiên nhau đem trí thức tinh thần thiêng liêng mà chế 
vào lòng các con, họa may giảm đặng lần lần tục tánh. 
Thiếp cần dạy dỗ thì Thiếp chỉ cầu chư Hiền đồ cũng ráng 
nghe Thiếp, tùy lòng chẳng ép nài ai làm quá trí, mượn 
ngòi cơ bút đề áng văn chương, tỏ tấm tình thương, chư 
Hiền đồ để dạ.

Từ đây, Thiếp dùng hiệu Qui Thiện mà cho Pháp 
hiệu Trường Đạo Diêu Trì.

Thiếp lại dặn hãy lựa chọn kẻ nào đặng từ bi, bác ái, 
đạo đức, khiêm cung, mới đặng cho nhập.

Hương Hiếu, con khá nhớ nghe.
Thiếp xin từ giã và cảm tạ chư Hiền đồ nam phái. 

Hiền đồ ráng lập công quả thêm cao, có ngày vào Chánh 
vị nghe.

THĂNG.

NGÀY 6–11–KỶ TỴ (ĐL 6–12–1929) CAO QUỲNG AN GIÁNG CƠ, TIẾT LỘ 
VÀI BÍ MẬT THIÊN CƠ.

 � Phò loan: Cao Quỳnh Đức – Nguyễn Văn Thân.

TÂY PHƯƠNG CAO TỬ KIM

Chào bác ba, bác gái, anh Kim Cương, Huệ Chương, 
Nam Đình Đạo hữu. Khỏe há?

Bà Cư hỏi: Theo như đã làm Cửu cho Tử Kim nhưng 
chẳng biết có vừa lòng chăng?
Con rất bằng lòng, thâm cảm nghĩa cù lao, đã bao 

phen vùi dập với trẻ trong buổi sanh tiền, rồi thảm bấy 
cho ngày hôm nay, lại cũng vì trẻ mà biết mấy lần lệ tuôn, 
đeo sầu chác bận.
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Cho hay, ngựa vàng thoạt qua cửa sổ, thiều quang 
mấy độ thoi đưa, mà cái kiếp vân phù hãy còn man mác. 
Tuy nhiên, cơ Tạo đã định vậy, song niềm huyết mạch dễ 
không buồn, chỉ ngưỡng trong giấc mộng nam kha, cùng 
đôi khi mượn cơ thần tỏ chút lòng con thảo.

Yểm lụy má! Sống thác là một lối thường tình, tuy má 
mất con, bất quá chỉ vì con du học phương xa, quyết lưu 
tâm rằng: Một mgày kia, mẹ con ta sẽ hội hiệp mà hưởng 
cảnh thanh nhàn, plíủi nợ thế gian, luc ấy con tưởng khi 
má cười, chớ không phải khóc như hôm nay đâu. Má ôi! 
Đừng khóc nữa, con phải mũi lòng mà không nên.

Thói đời thì hằng ấm lạnh, nhơn tình thì có khác 
chi lượn sóng ba đào, dập bọt xô hoa, thuyền không an lái, 
chèo không thung dung mà đưa thuyền tấn bộ, thuyền ấy 
là người, sóng ấy là đời, bọt bèo là thế tình sanh chúng, 
mấy ai thoát khỏi họa gởi tai bay, song con là một Đấng 
Thiêng liêng vi đời mà xuống thế, nay cũng vì đời mà phế 
tục, hai cảnh vẫn tương đồng, không nên trước vui sau 
buồn mà trái ý Chí Tôn.

Việc nhà ngày nay có chiều yên ổn, song lời con nói 
đây, bác ba lưu ý.

Bà Cư hỏi: Mồ mả có ai lo lắng tử tế không?
Có, má! Má đừng nhọc lòng lo sợ sự ấy, vì thân thể 

hình hài của má, tạo vật nắn nên hình, chỉ biết sự vui sướng 
trên cõi tạm nầy, nhưng hềm vì Ngọc Nữ có Thiên thơ, 
đố thoát cho khỏi đọa trần mà hoằng vai mang gánh 
nặng đó. Má biết chưa? Đừng khóc nữa nghé! Cười... 
Khóc chi, con có mất đâu mà má hằng tủi phận hoài đi vậy.

Bà Cư nói: Chớ phải chi trước khi chết được về ở bên 
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này trong đôi tháng cho thỏa tình mẹ con.
Cơ Tạo định vậy thì phải vậy. Đã nói nếu con mà 

còn nhủng nhẳng ồ bên cạnh má luôn thì đố khỏi lấm 
bụi hồng, dễ chi phủi sạch.

Bà Cư nói: Bà nội nghe vậy buồn rầu, vậy Tử Kim có 
thế chi làm cho bà nội bớt sầu não ấy?
Té ra con sâu mà phải làm rầu nồi canh hả má? Thỉnh 

thoảng con sẽ có chước hay.
Bác ba đâu rồi?
Bác lại ngồi ghế cho con nói chuyện chút ít. Nghe 

nói bác tính về Tây Ninh hở Bác ba?
Mỹ Ngọc nói: Bởi vì Thượng Phẩm và Tử Kim qui vị 
hết nên phải tính về Tây Ninh hôm sớm với bà nội.
Việc đó thời đã đành, song phận cháu tuy đã du Tiên, 

thời về lối thiêng liêng, con gọi Bác là Hải Đảo Liên Huê 
Đạo hữu, song lối trần tình, Bác vẫn là con trưởng nam, 
còn thầy con là thứ tử trong dòng Cao thị. Con đây là con 
của Thượng Phẩm, tất nhiên là cháu nhà chú, gọi Bác là 
Bá phụ, phải vậy không Bác ba?

Nhưng mà truy nguyên, con với Kim Cương có chút 
chi gọi là huyết mạch không Bác ba?

Mỹ Ngọc nói: Tử Kim với Nguơn Ngọc phải có tình 
huyết mạch với nhau.
Sao Bác biết Kim Cương là Nguơn Ngọc?
Mỹ Ngọc nói: Bởi tại hồi Tử Kim giáng cơ chào thì 
kêu Nguơn Ngọc bằng Kim Cương.
Thiệt, họ đồn không sai, Liên Huê tánh chất rất 
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thông minh tột chúng, nói rồi hiểu rồi, lẹ thật. Hèn chi 
Hải Triều Thánh Nhơn bị mấy lần thiệt là đích đáng, 
không phải người chép sử nói dối. Thế mà lấy tình đời 
đem ra sơ luận rồi bình phẩm chơi cho vui hè!

Theo như lời Bác nói, thì Tử Kim với Kim Cươngvẫn 
đồng một huyết xắn làm hai, Tử Kim đăng Tiên thì Kim 
Cương rầu buồn không xiết. Trái lại, hễ Kim Cương hữu 
sự, không lẽ Tử Kim vì sự bất đắc dĩ mà đối với tình Kim 
Cương sao đành. Trúng hôn Bác ba?

Bởi cớ ấy, vì tình huyết mạch, nên hôm qua Tử Kim 
có viếng Diễu Hóa Chơn Nhơn mà cật vấn việc Kim 
Cương. Dương Chơn Nhơn nói lại rằng: Nếu phải một 
việc nào lao ly đau đớn làm cho Kim Cương vì thói đời 
mà ngán thì không khỏi noi bước Tử Kim.

Ây đó, cháu vì sợ Kim Cương phải vì đời mà lâm 
tai thì Cao thị trong đường đời và đường Đạo không còn 
chồi lá mà gượng trao bước nối nghiệp tông môn, vun đắp 
đường Văn Pháp và Thượng Phẩm, hầu roi truyền lại cho 
đoàn hậu tấn đó,

Muôn trọn lo cho nền Đạo, tất nhiên đường đời phải 
êm chơn nhẹ bước. Ây vậy, đường đời là vai chánh, rồi mới 
có thể gánh vác nền Đạo được hoàn toàn.

Nhưtig buổi hôm nay, Kim Cương hoạn lộ chưa êm 
chơn, còn có thể nào mà nhẹ bước hầu lo cho nẻo Thánh. 
Bác hiểu hôn Bác ba?

Rủi mà một mai đi rồi, té lã ra Bác hại Kim Cương 
sao? Không phải vậy đâu. Ví dầu nẻo Thánh lộ chưa khai, 
lý nào Bác lại đành ngảnh mặt? Huống chi biết Đạo, lại là 
tai mắt của Đạo, không lý Bác dẹp lui phụ tử tình thâm 
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sao? Bởi cớ nên Tử Kim không quản cực tâm lao trí, qua 
động Dương Chơn Nhơn mà vấn việc Kim Cương, hầu 
tỏ chút ít, mách lại cho Bác lãm tường, hầu để chút tâm 
lo dùm cho Kim Cương trên hoạn lộ. Thế ấy mới hay và 
xong việc.

Con đường Đạo kể từ buổi hôm nay cho đến sau 
cùng thì có chư Tiên xuống mà huấn giáo.

Tự nãy giờ vòng do làm cho loạn trí, không biết đuôi 
đầu đâu mà tóm lại, tắt một lời,, đố Bác ba trai, Bác ba gái, 
má hiểu con muốn nói về việc chi? Cười…

Bà Mỹ Ngọc nỗi: Từ hồi nào tới bây giờ thì cũng hằng 
lo cho Kim Cương luôn.
Nổi gì Bác thì vẫn hằng thương Kim Cương như 

yêu Huệ Chương vậy, song có một lời nầy rất yếu trọng, 
nhắn nhủ Kim Cương và em mong anh vì em mà nghe 
lời chút ít nghé.

Phàm như mình ở đời phải biết sự lành mà làm, sự 
dữ mà lánh, điều phải nên nghe, điều quấy nên bỏ, mỗi 
việc chi người công đồng nghị cho là một sự bất nhã, mất 
cách lịch sự của con nhà trâm anh thì khuyên chớ tưởng 
một mình là phải, còn công luận là vô vị.

Trộm xem như biết bao phen, anh vì một cửa trong 
tứ đổ tường mà trót thân lao nhọc. Thà là chưa biết Đạo 
mà làm thì cũng còn có thế thứ dung, chớ em gẫm anh 
cũng như ai, tay khai Đạo mà rồi vì sự hư mà phế Đạo. 
Lầm lạc thế ấy, em không sức nào bào chữa. Nếu anh noi 
theo lối cũ đường xưa, e phải hối hận trong buổi chung 
qui. Anh nên biết, chẳng phải đinh đóng vào cột rồi mà 
trông mong làm cho mất dấu, lựa là việc tội lỗi. Trong nẻo 
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đời, làm gương xấu cho sanh linh thì tội ấy không tha 
thứ dược. Lâm nợ, cầm đồ bán đạc, cũng vì nó mà mang 
nghèo, luân thường đạo lý cũng vì nó mà suy tồi, thế nầy 
hết rồi thế nọ, một năm mấy tiết mấy mùa, cũng vì nó mà 
làm trò cười cho đời khinh bỉ. Việc đó rất không đáng 
làm và bắt chước.

Ây vậy, dám nào tự hậu, xin anh trừ khử đi thì một 
mai có rỗi đặng sanh linh mà phục hồi ngôi cũ. Nợ làm 
ra cũng tại anh, không ai biểu, nhưng mà vì chút tình 
huyết mạch, luôn đây Bác ba trai, Bác ba gái, má, lo dùm 
kế nào giải phứt dùm cho Kim Cương, rồi tự hậu nếu 
anh còn tái phạm, em không xin nữa. Xin niệm tình mà 
nhậm lời con chút.

Luôn đây, anh Kim Cương nên thề, rồi dẹp phứt 
việc ấy, để lòng lo vun đấp gia đình, rồi buổi nào chư Tiên 
mách thì nên phế tục, hồi cảnh cũ an nhàn, dưa muối 
tương rau. Anh cứ việc thề, em còn ở đây chứng và đem 
lời thề ghi vào Bộ Thệ.

Kim Cương, Huệ Chương, Nam Đình, là ba anh  nên 
thuê một căn nhà cho rộng rãi, rồi cùng nhau đồng tâm 
hiệp lực, lo Đạo ngày sau, vì ba anh một duyên ba nợ, đồng 
xuống vì Đạo, không nên lìa nhau. Duyên là Đạo, ba nợ 
là ba anh, ba anh là ba cục nợ, phải xúm xít nhau mà lo 
duyên Đạo, thế mới hiệp với Thiên cơ.

Kim Cương thi hành lời em dặn. Bác trai, bác gái, 
má, chứng thệ, con chứng ngôi thiêng liêng ghi lời đem 
vào Bộ Thệ.

THẢNG.

[Theo bài Thánh Ngôn nầy, Ngài Bảo Văn Pháp 
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Quân Cao Quỳnh Diêu là Chơn linh của Liên Huê Tiên 
thời Phong Kiểm Xuân Thu tái kiếp.

Bà Hương Hiếu là Ngọc Nữ giáng trần.]

NGÀY 14–11–KỶ TỴ (DL 14–12–1929) BÁT NƯƠNG DẠY NỮ PHÁI VỀ TỨ 
ĐỨC ỈẠI THẢO XÁ HIỀN CUNG.

DIÊU TRÌ CUNG BÁT NƯƠNG

Em chào hai anh và mấy chị Nữ phái, chị Thu Phong 
và chị Quảng Đức. Em mời mấy chị đứng.

Em rất may mắn đặng mấy chị thương tình, ngặt 
nỗi nhớ vai tuồng Em phải diễn trong trường Đạo nầy, 
là phận nắm bề kích trách thói tệ tánh phàm, e khi có 
thế mích nhau. Em xin trước mấy chị rộng tình tha thứ.

Đại tỷ đọc lớn cho mấy chị nghe.
Chẳng chi là lạ, biết xấu mà chừa, tốt dồi mới rạng, 

có xấu mới rõ giá tốt, có xấu mới biết tốt hay.
Em xin để một bài, mấy chị hằng ngày ráng đọc:

Yểu điệu thuyền quyên đã tiếng rằng,
Những điều tình tệ lánh nên chăng.
CÔNG làm vật dụng đừng thô kệt,
NGÔN thốt lời ra chớ cộc cằn.
DUNG chớ lấn chồng làm mụ chị,
HẠNH đừng hiếp trẻ giống bà chằn.
Nghe qua đừng đến trên đem dưới,
Tọc mạch thày lay kiếm nói xằng.

* * *



 Năm KỶ TỴ (1929) [TT]

89

BÁT NƯƠNG

Em chào mấy anh và mấy chị. Xin đứng dậy.
Thưa anh (Thượng Trung Nhựt), Thầy Em có để lời 

cám ơn anh (Cười…) sắp đặt Nữ phái (Cười…)
Nhị ca, anh có giận thì giận chớ đừng lì lì nặng thần 

cơ, Em viết không đặng, Em rầy đa (Cười…). Em có nhiều 
điều nói lắm, liệu lấy. (Cười…)

Thưa chị Hương Thanh,
Em vưng mạng lịnh Thầy lo về sự khuyết điểm trí 

thức tinh thần của Nữ phái, còn chị thì lo về phần vật 
chất tuồng đời. Vậy thì Em sở cậy chị sự hành động làm 
thế nào cho sự dạy dỗ của mấy Em ra thiệt hành thì mởi 
mong cải sửa đặng tà tâm của nhiều kẻ.

Thưa chị, Em chẳng dám nào xin cạn tỏ ra đây nhiều 
điều ước vọng của Thầy Em và Quan Âm Bồ Tát.

Cả cơ độ tận Nữ phái chỉ xu hướng về trí thức tinh 
thần. Có đủ trí thức tinh thần mới mong đoạt đặng sự 
khôn ngoan của cơ Tạo hóa. Đoạt đặng cơ Tạo hóa mới 
đắc đao đặng.

Hại thay, Em chưa thấy Nữ phái đặng một người 
thì mong chi dộ rỗi.

Thưa chị, xin ráng chung sức nhau, chị phần Đời, các 
Em phần Đạo, lo liệu nên phương đặng dạy lẫn giùm Nữ 
phái, kẻo Thầy Em và Chí Tôn đã lắm phen buồn thảm.

Chị nương theo Thánh giáo của mấy Em, chẳng 
khác nào mấy Em nương theo điều dạy răn của chị, nhưng 
Em xin một điều là, phải khởi tuyển chọn Nữ phái y như 
lời anh Thượng Phẩm đã chỉ vẽ cho anh Hộ Pháp, nghĩa 
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là các nơi nào chưa lập Nữ phái, chị gia công lo lập cho 
thành, và lựa người cho đi các nơi quan sát sở hành của 
Nữ Chức sắc.

Em thưa thiệt cùng chị rằng, nhiều kẻ lạm dự Thiên 
phong mà làm nhục lây toàn Nữ phái.

Thưa anh Thượng Trung Nhựt và chị, đã đắc lịnh 
Chí Tôn rồi, thì từ đây không còn vị nể chi đặng nữa. Nên 
thì để, hư thì bỏ. Dường ấy mới có phương lập thành Nữ 
phái. Em nên cho chị hiểu rằng, Nữ phái lập thành, Nam 
phái chỉnh đốn lại hoàn toàn thì Lý Giáo Tông mới giảm 
nộ và tái thủ quyền hành.

Em dùng điệu văn Động đình biến hóa mà khởi 
răn lỗi của đời. Xin mấy chị ngày sau dùng nó mà trách 
khuyên phái Nữ:

Trong gia thất điều đình phần Nữ phái,

Điều hư nên trái phải nơi mình,
Sẩn tay nắm mối tơ tình,

Làm nên quân tử phận mình mới an.

Đừng cậy sắc dọc ngang búng rảy,
Dầu ngu si cũng ngãi vợ chồng.

Đừng nay khen bưởi chê bòng,
Đổi thay mái tóc duyên nồng lại quên.

Nương lấy bóng tòng quân mượn tiếng,
Đã đeo mang lấy miếng hồng quần.

Đừng ham mây khỏa đảnh thần,
Nhớ cơn lỗi đạo tảo tần mai xưa.

Đặng trí thức phải ngừa lòng khách,
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Dìu dắt nhau chớ nghịch lòng nhau.
Biết tâm biết chí anh hào,

Nữ tâm làm mảnh nhung bào chở che.

Dầu lời thốt dặt dè từ chuyện,
Mượn đoan trang thay miếng đỉnh chung.

Làm cho sấn chí anh hùng,
Non sông trổi bước ngàn trùng gươm đao.

Nghi dung chớ mượn mầu son phấn,
Để trong gương mà hứng non sông.

Coi như gác tía lầu hồng,
Châng phen giữa trận tên đồng không nao.

Có công khéo khá trau nên khéo,
Khen nàng Tỗ dệt điệu Hồi văn.

Đừng theo tính nết ả Hằng,
Đêm khuya bán nguyệt trốn chồng cung trăng.

NGÀY 18–11–KỶ TỴ (DI 18–12–1929) ĐỨC CAO THƯỢNG PHẨM DẶN DÒ 
ĐỨC HỘ PHÁP VÀ NGÀI DIÊU.

 � Phò loan: Hộ Pháp – Bảo Văn Pháp Quân.

CAO THƯỢNG PHẨM

Cười... Anh ba và Tám, hai người vinh mặt lên cho 
Bần đạo vuốt râu thử coi.

Cười... Còn thiếu tóc nữa Anh ba, đặng lắm. Coi phải 
hạnh đạo đức, như vậy họa may phục đặng lòng người.

Chớ chi cả Chức sắc HTĐ đều đặng vậy thì rất nên 
may mắn cho Đạo lắm đó Anh ba. Bần đạo là em, hễ thấy 
anh đặng một bước đạo tởi thì lòng rất mừng không xiết, 
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còn kém sút ai thì buồn thảm chẳng cùng. Vậy Anh nghe 
lời nầy, ráng kiếm hiểu:

Một bước qua chơn chớ ngoái đầu,
Cảnh phàm cõi tục chẳng bao lâu.
Tình trong dầu phải trươu muôn đắng,
Lấy phước thiêng liêng đặng giải sầu.

Anh hiểu không? – Hiểu.
Tám[1], Qua chỉ sợ cho em có một điều là khi thương 

vội, lúc giận gay, thưởng phạt nếu không đồng cũng do 
nơi đó. Em nhớ lại coi, muôn sự Thầy dạy dỗ, mấy anh 
lớn làm đặng điều nào?

Pháp luật không tuân, quyền hành chẳng định, hỏi 
cả sự rối loạn của Đạo do bởi nơi nào? Có phải tại nơi 
biếm quyền Hiệp Thiên Đài ra đến đỗi chăng?

Em là Hộ Pháp, đã có mạng lịnh phò luật cứu đời, 
quyền hành cả Chức sắc tại em phong định mà em bảo toàn 
quyền hành mỗi người chẳng vẹn, ắt phải mắc tội Ngọc 
Hư. Em chẳng nên vị nể ai, mà cũng chẳng nên phế ai, chỉ 
lấy dạ vô tư mà điều đình Hội Thánh. Trong Hội Thánh 
ai là tội nhơn, em đã chán biết mà còn nghe họ nổi gì?

Qua tưởng em từ đây nghe theo lời Qua dặn, phải 
biệt giao với họ, họ phải đến cầu lụy em thì Qua sẽ có 
phương hay quyết định.

Em ôi! Em có biết, cũng vì trách nhậm của em, Qua 
mới nhứt định qui thiêng liêng chi vị, đặng bảo tồn nền 
Đạo vẹn toàn mới gây nên cái hại Tử Kim đó nữa.

[1] Đức Cao Thượng Phẩm gọi thân mật Đức Hộ Pháp là Tám, em 
Tám, hay Thằng Tám, vì Đức Hộ Pháp thứ tám và là em kết nghĩa 
của Đức Cao Thượng Phẩm.
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Nếu em biết xem là trọng hệ thì Qua chỉ xin em một 
điều, mọi sự chi khá nghe Qua, bằng chẳng vậy, tốt hơn 
Qua tái thế, chớ cầm quyền luật thiêng liêng làm gì mà 
chẳng ích chi hết vậy.

Em từ đây ở Phạm Môn hay Thảo Xá mà tthôi, đừng 
đi đâu hết nghe em!

Qua mừng Cô Tư và Chị ba, thầy mừng mấy đứa nhỏ.
THĂNG.

CUỐỈ NĂM KỶ TỴ (1929) ĐỨC CAO THƯỢNG PHẨM GÓP Ỷ VỚI CTĐ LO 
SẮP ĐẶT VIỆC ĐẠO.

 � Phò loan: Hộ Pháp – Bảo Văn Pháp Quân.

CAO THƯỢNG PHẨM

Em chào Anh lớn[2], Tám và Mr. Nghĩa.
Em đến đây ngày nay là bạn của Anh lớn và hai em, 

chớ không phải với danh Thượng Phẩm.
Em lấy làm mừng cho Anh lớn ngày nay đã hiểu rõ 

Thánh ý, về làm chủ Tòa Thánh; chớ chi buổi trước Anh 
tính đặng như vậy thì nền Đạo đâu đến nỗi chinh nghiêng 
và Em chắc không đến đỗi phạm lịnh mà đắc tội cùng Thây.

Em xin nói rõ, song Anh lớn chớ phiền, vì mọi sự 
cũng do Thiên cơ tiền định.

Anh lớn có lúc nghe lời Anh Ngọc (Ngọc Lịch 
Nguyệt) mà nghi hoặc bụng em, làm cho em bị khảo 
duyệt mà kỳ trung anh đặng phải, còn anh Ngọc lại bị tội 
tình cờ mà bị quyền Thiên khiển cái phẩm vị cao trọng.

[2] Anh lớn hay Anh Cả: tiếng mà các Chức sắc gọi thân mật Ngài 
Đầu Sư Thượng Trung Nhựt.
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Anh Ngọc[1] không rõ giá thì mất vị đã đành, nhưng 
nhờ công lao Khai Đạo, em không nỡ ngồi ngó cho đành, 
nên đương liệu phương cầu rỗi. Anh cũng nên thừa dịp 
răn he ảnh cho biết ăn năn chừa cải.

Xin anh đừng tưởng lầm như em buổi tại thế rằng: 
Đạo do nơi Anh Ngọc. Muôn việc tại Thầy, anh hỏi “Thằng 
Tám” thì biết.

Em đã dâng sớ xin Đức Lý Giáo Tông ban luật lịnh 
cho anh đủ quyền tuyển chọn Chức sắc.

Vậy anh cũng nên để ý dè dặt cho lắm mới trừ diệt 
đặng những kẻ phá Đạo. Em tưởng Pháp Chánh Truyền 
dễ thế ban hành, sự cao thượng. Đạo chỉ do nơi đó.

Thầy thì từ bi, đòi phen dung dưỡng, làm cho kẻ đạo 
đức chịu khổ hạnh trăm bề, nhưng em đã đặng lời hứa 
của Thầy rằng: Từ đây để trọn quyền cho Đức Lý Giáo 
Tông định đoạt.

Anh lớn cũng nên hiệp ý cùng “Thằng Tám” đặng 
hành chánh y lịnh dạy của Ngài.

Anh cũng nên để trọn quyền hành sự cho Chánh 
Phối Sư, đặng nhẹ bớt cái phần trách nhậm nặng nề đi, 
đặng anh lo nhiều điều cao thượng của Đạo hơn nữa. 
Anh nên đem chị về cho thuận Thánh ý Thầy và bớt lo 
điều gia sự.

Mấy vị Thiên phong vô lực, nhứt là sự ngộ mà nhiều 
kẻ khác nữa, Đức Lý Giáo-Tông sẽ giáng cơ định đoạt.

Xin Anh lớn chớ lo, những kẻ phạm tội giải ra Tòa 
Tam Giáo thì Ngài cũng sẽ quyết định.

[1] Anh Ngọc: Ngài Đầu Sư Ngọc Lịch Nguyệt.
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Anh Ngọc lúc nầy, nếu biết mình, cũng nên ẩn nhẫn 
đợi đôi lúc sẽ hay, miễn đừng gây tội nữa.

Tám! Từ đây em nên nghe lời và bớt tánh nóng nảy 
đặng giữ phẩm hạnh nghe.

Anh lớn hỏi chi?
Anh Cả trả lời rằng: Qua muôn lo lập Phước Thiện 
Đường để nuôi mấy người đàn bà góa thủ tiết lo tu mà 
nghèo, lập như nhà kín (Ermite) của Gia Tô.
Thầy đã tính trước, bằng chẳng vậy phái Nữ không 

tu, em tưởng đẹp lòng Thầy lắm.
Anh lo đặng Học đường nữa càng tốt, em tưởng 

dường nầy thì bổn đạo ắt đặng ngày ngày nâng cao thêm 
nữa. Em rất mừng.

THĂNG.

NGÀY 8–12–KỶ TỴ (DL 7–1–1929) CHÂU TRI CẤM CƠ BÚT CẤM LUYỆN 
ĐẠO VÀ THÂU GÓP TIỀN BẠC.

Ngài Ngọc Chánh Phối Sư Ngọc Trang Thanh, nhân 
danh Hiệp Lý Cửu Viện CTĐ có ra Châu Tri số 14, với 
nội dung nhữ sau:

Kính lời cho chư vị Đạo hữu nam nữ đặng rõ:
Châu Tri đề ngày 15–7–1929 và các Châu Tri trước 

có cấm:
1. Việc Cầu cơ Chấp bút.
2. Truyền việc Luyện đạo
3. Thâu góp tiền bạc của bá tánh, mà nay nghe cũng 

còn nhiều Đạo hữu cải lịnh.
Nên nay nhắc lại một lần chót cho chư Đạo hữu 
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biết, nếu ai còn vi lịnh nữa, tra xét ra đủ bằng cớ thì Hội 
Thánh không cồn nhìn nhận là Đạo hữu, bởi các việc cấm 
trên đây có liên hệ với quốc sự, không thể để cho nhà nước 
phải công dòm ngó về mình.

Xin các Đạo hữu Đầu Họ và Chủ các Thánh Thất 
phải truyền rao Châu Tri nầy ra và phải đọc Tờ Châu Tri 
ngày 6–7–1929 cho các tín đồ nghe mỗi kỳ đàn, rồi buộc 
phải ký tên vào hai bổn Vi Bằng đặng gởi lên Thánh Thất 
xem rồi trả lại một bổn.

Ngọc Chánh Phối Sư
NGỌC TRANG THANH.

NGÀY 12–12–KỶ TỴ (DL 11–1–1930) TẠI THẢO XÁ H.C. THẦY CHO MỸ 
NGỌC VÀO CHÁNH VỊ BẢO VĂN PHÁP QUÂN. ĐỨC LỶ GIÁO TÔNG TÁI 

THỦ QUYỂN HÀNH TRỪ TÀ DIỆỈ MỊ

 � Phò loan: Thượng Sanh – Bảo Văn Pháp Quân.

THẦY

Các con,
Trung, Trang, có lẽ hai con còn nhớ lời Thầy đã dạy 

lúc trước về sự ngưng phổ độ để chấn chỉnh nền Đạo 
đương sắp bị Tà quyền nhiễu loạn.

Đã lâu, Thầy để cho hai con tự liệu chung trí với các 
môn đệ có trách nhậm xứng đáng hầu lo phương điều 
chỉnh mối Chánh truyền, nhưng rốt lại rồi cũng chẳng 
ngó thấy hai con đi tới được bước nào, mà nền Đạo còn 
biến đổi thêm, nói tắt lại là thuyền Đạo vẫn chơi vơi, chẳng 
biết ngày nào đắm.

Than ôi! Chẳng có điều nào các con cầu xin nơi Thầy, 
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Thầy chẳng làm vui lòng các con, mà chỉn xin các con một 
điều là: Chung lưng đâu cật, thương mến dìu dắt nhau 
đặng làm cho nền Đạo đồ sộ vững bền, mà các con chẳng 
làm cho Thầy được như ý muốn.

Thầy chẳng hiểu tại sao?
Lý Thái Bạch từ quyền cũng vì nơi các con, là vì nếu 

dụng hình phạt thiêng liêng thì chẳng đành thấy, chơn 
linh các con xa ngôi phẩm, còn dung dưỡng cho nhiều 
đứa gây rối lòng tà thì lại chẳng tròn trách nhậm, thành 
ra Đạo phải bơ vơ, bị dồi dập luân chuyển giữa đám quỉ 
xác ma hồn. Thương hại thay, cả muôn ức nguyên nhân 
bị vì đó mà phải tan tành công quả.

Thiên điều! Thiên điều! Thầy có nên để cho các con 
yêu dấu của Thầy phải vướng chơn nơi đó chăng?

Không thì mất phép công bình, Tòa Tam Giáo bất 
phục; để thì lại chẳng ngồi xem các con giữa đám mê tân. 
Thảm thay! Thầy còn biết làm thế nào mà dắt các con, 
dìu sanh chúng, cứu rỗi nhơn sanh cho trọn. Thầy năn 
nĩ các con, xin có một điều mà chẳng đặng thì đành cho 
nền Đạo điêu tàn mà để trò cười muôn thuở.

Lý Bạch thương mến Chơn linh thiêng liêng của các 
con, ý muốn dạy truyền phương chước mà sửa cải bước 
đường. Những lời nó nói bao nhiêu đều tản ra như đám sa 
mù giữa nắng, chẳng còn dính vào tai các con chút nào hết.

Theo thế phàm lấy bờ cõi giang san mà ví thì đời 
nào lúc nào cũng vậy, hễ tôi hiền ngoài ngõ thì lũ nịnh 
cận ngai, vạc phải ngã, thành phải xiêu, non nước tơi bời, 
nghiệp nhà điên đảo. Các con có trí mà chẳng độ được 
nhơn tâm, uổng thay lời Thánh giáo.
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Tương, con hiểu Đạo nhiều, tâm Đạo có mà cũng 
chẳng để mắt tinh đời hầu giúp ích mấy anh con một lời 
chi hết, thành ra người hay nói lại giúp tiếng bất thông, 
đứa Đạo tâm chẳng một lời bổ ích.

Hỏi: Các con có sức dìu dắt bước Đạo cho vuông 
tròn.chăng?

Dòm các nơi thì chỗ chanh ranh tự lập, nơi lừng lẫy 
độc quyền. Trung, hỏi có vậy chăng?

Trung bạch: Thật quả có vậy, con ráng hết sức dìu dắt 
nhơn sanh đừng chia, nhưng chưa đặng.
Đã gọi là Quốc Đạo mà sự hành chánh chẳng phân 

minh, người Đạo chẳng tùng theo một Luật, tự tung tự 
liệu, tự tác tự quyền. Ôi! Nghinh ngang nào tưởng trên 
đầu có ai? Thế thì tôn chỉ Đạo Trời thế nào Đạo mong 
hiệp nhứt.

Trung, con đi hội hoài mà có thấy chước chi hay cứu 
Đạo không con?

Trung bạch: Con không thấy chước hay, nhưng ý con 
muốn đến đó, hầu vỗ về cho trên thuận dưới hòa, còn 
việc tùy tâm phàm mà dung dưỡng bất chánh lại khác 
nữa, hai việc ấy chẳng hề đi chung với nhau.
Bởi con còn sợ mích bạn hơn sợ Thầy buồn, mới có 

xưng Bá xưng Hầu, độc quyền lừng thế.
Thầy khuyên các con lập hiến với Hiệp Thiên Đài 

mà hành sự, cũng không thấy chi?
Pháp Chánh Truyền chẳng chấn chỉnh để kích bác 

lẫn nhau cho đến đỗi bôi xóa, còn bề ngoài thì Chức sắc 
lớn dụng tà mị gạt người để thâu lợi, dụng danh. Trung, 
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Trang, ngồi ngó.
Thầy thương công quả các con, chẳng nỡ để tội lây, 

đã nhiều phen chỉ dẫn, mấy con cười cười nói nói cầm 
chừng, đứa phạm dạ dạ chừa chừa, rồi ra lại quảy gói du 
phương tầm người trao việc mị nữa.

Lý Bạch thương các con, muốn trổ tài cầm quyền 
mà dìu dắt các con như trước, nhưng thấy nền Đạo như 
thế, nhơn tâm như thế, nên chẳng dám, thương thì chia 
buồn, chớ chẳng đành để cho các con vướng vào Thiên 
điều, vậy mà cũng chẳng khỏi.

Tắc, trách nhậm con chẳng hoàn toàn, trí tâm không 
nhứt định, dạy rồi cũng quên rồi, ai nói nấy nghe để đến 
đỗi nền Đạo ra nỗi nầy.

Ôi có khác gì bước đầu đâu, công quả gì, trách nhậm 
gì, tại nơi con muốn bảo thủ lấy một mình. Lúc lập Thiên 
thơ, nếu chẳng trọn hành trình, chớ trách sao Thầy chẳng 
binh vực.

Từ đây, Thầy dạy lần chót, các con phải liệu chung 
hiệp mà đi con đường nào cho đầm ấm hòa bình, chớ con 
đường đã đi vẫn cứ dắt các con vào nơi hắc ám đó.

Tắc bạch: Xin Thầy an ủi Đức Lý Đại Tiên trở lại ngôi 
Giáo Tông mà điều đình, kẻo để một mình con cô thế 
quá, nền Đạo phải chinh nghiêng hoài.
Để đợi cho hai bên Cửu Trùng Đài và Hiệp Thiên 

Đài liệu nhau sao cho hoàn toàn rồi Thầy sẽ nài nỉ nó 
hành chánh trở lại.

Trung, con lập nhiều quá, mà mỗi chuyện lập chẳng 
bổ ích chi hết. Hễ phương nào hay thì để, phương nào phá 
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hại nên thay thế, tùy cơ ứng dụng, như trị một nước, điều 
một đạo binh, cứ lầm lũi đi hoài, biểu sao không lầm lạc.

Thầy cấm chẳng đặng làm chi khác hơn là làm 
cho hòa thuận đầm ấm hai bên, hồn và xác Đạo, bình 
phục nhơn tâm, hành chánh theo một thể lệ, chỗ Thánh 
Thất nào cũng vậy.

Tay chơn chưa cử động, hình thể còn tiêu mòn, 
mắt chưa muốn thấy, tai chưa muốn nghe, ngũ tạng 
lục phủ chưa thông đồng mà muốn vẫy vùng, lấn lướt 
thế nào đặng. Cũng như các con bề trong cấu xé, tâm 
một nơi đức một ngả, mà ham đi dìu dắt người ngoài, 
biểu hiệp đồng sao được. Trong chưa thành, ngoài dầu 
có làm chi cũng chuyện bá vơ thêm hại.

Thầy nói bấy nhiêu đó, các con liệu.
Trung, Trang, nên giúp Tương việc nó cầu muốn 

nghe. Thầy có chỗ dùng.
Tắc, Sang, Mỹ Ngọc, cũng vậy nghe.
Mỹ Ngọc, từ đây lãnh trách nhậm mới, ráng lo nghe. 

Thầy cho vào chánh vị đó.
Thầy ban ơn cho các con.

THĂNG.

 ▶ TÁI CẦU:

LÝ THÁI BẠCH

Hỷ chư hiền hữu.
Cười… Lão lấy làm cám ơn chư hiền hữu có lòng 

tưởng Lão. Giới tửu, cám ơn. Cuời…
Thượng Tương Thanh, Lão mừng hiền hữu. Hèn lâu 
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chẳng gặp dịp chuyện vãn cùng nhau, Lão lấy làm trông 
hiền hữu lắm!

Cả sự trách cứ của Chí Tôn khi nãy do bởi nơi Lão 
mà ra. Khi nạp Thiên thơ cho Đại Từ Phụ xem và quyết 
định lấy Thiên điều trừng trị, thì có nhiều tên hằng thân 
cận của hiền hữu, thí vụ như Muc Thanh đó vậy. Lão 
tưởng rằng nếu như nghiêm giáo của hiền hữu có bổ ích 
thì Mục Thanh đã tránh khỏi Thiên-điều khiển. Còn 
nhiều đứa nữa, tỷ như Lão chỉ tên ra, hiền hữu có thế chi 
giải cứu đặng.

Lão nói là: Nhàn (Đạo Quang), Lịch, Thơ, Lai, Tuất, 
đặng chăng?

Lão phải trừ tà diệt mị. Lão sẽ tái cầm quyền, bằng 
chẳng thì Lão để cho Đạo tiêu diệt, nghe à.

Lão từ thử vì thương hiền hữu, vì nghĩa nguyên 
nhơn, Lão lập Đạo chịu khổ hạnh vì đâu? Hiền hữu hiểu 
à. Đôi phen Lão muốn dụng oai linh trừ khử, thì là gặp 
Hiền hữu đón đường. Ngày nay Lão kêu về hỏi thiệt, vậy 
chớ hiền hữu định lẽ nào, nói thử?

Lão có lẽ thương nhơn sanh hơn hiền hữu thì phải. 
Lão hỏi: Như để vậy, ngày sau những kẻ hung bạo ấy sẽ 
giết Giáo Tông, hiền hữu chịu lỗi ấy chăng?

Phải. Ấy vậy, để eho Lão trọn quyền lập ngôi cho, 
hiểu à.

Trung, Sang, Lão hỏi nhị vị hiền hữu có muốn cho 
Thượng Tương Thanh qui điền lo Đạo chăng?

Đồng lòng cầu nguyện Chí Tôn cùng Lão nghe.
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Trung, Nghĩa (ông Phủ Nghĩa Gò Công) biết à.
THĂNG.

 ▶ TẲICẦU:

BÁT NƯƠNG

Em mừng Bá mẫu, Đại tỷ, Nhị ca, Nhị tỷ.
Ngũ Nương không đến, chị lại nạnh em, nên phải 

đến thế mặt chị. Cười...
Em cũng nhớ mấy anh và mấy chị lắm, đòi phen 

đến viếng mà không phương chuyện vãn cùng nhau, ấy 
cũng do quyền Nhị ca khai khẩu cùng là bế khẩu. Cười…

Nhị ca, mai đây anh đi há? Ấy vậy Thảo Xá Hiền 
Cung cũng phải chịu vắng vẻ nữa há? Cái buồn, cái vui 
vốn cũng không chừng đổi chút dó.

Phải, em biết mà, nên cũng không ngăn cản anh đó. 
Coi chừng đa nghe, đừng tin người lắm. Lương tâm phàm 
thay đổi không chừng, từ thử anh đã bị kềm chế nhiều 
phen, phải biết lập mình cho người ta kiêng nể. Chẳng 
phải vậy đâu, phải nghiêm khắc oai quyền mà đừng thất 
đạo. Cứ trị tội trước, khó cho Chí Tôn mà dễ cho Đạo. 
Cứ giữ dạ vô tư, dầu ai cũng đừng vị nể.

À! Luật đời có chi phòng ngại, Đạo chẳng hề bao 
giờ phải hoại. Nếu anh cầm vững Luật điều, Đạo đặng 
nâng cao, sao anh dốt không giao thiệp cùng chánh phủ.

Anh Trung biết mượn anh, anh cũng nên biết mượn 
lịnh chớ, cứ vậy sao? Từ đây không cho ai mượn quyền 
mà khổ khắc nhơn sanh nữa nghe.

THĂNG.

Cũng trong ngày 12–12–Kỷ Tỵ, Thầy dạy về sự thương 
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yêu.
 h Xem TNHT, bài ngày 12–12–Kỷ Tỵ: (TNHT1–2HN, B 147)

Trong bài Thánh Ngôn nầy có hai câu đáng ghi nhớ:
 � Sự thương yêu là giềng bảo sanh của càn khôn thế 

giới. Có thương yêu nhơn loại mới hòa bình, Càn 
khôn mới yên tịnh. Đặng án tịnh mới không thù 
nghịch lẫn nhau, mới giữ bền cơ sanh hóa.

 � Thầy cấm các con, từ đây nếu không đủ sức thương 
yêu thì cũng chẳng đặng ghét nhau, nghe à.

Hết việc năm Kỷ Tỵ.

TÓM TẮT CÁC SỰ KỈỆN: ĐẠO LỊCH 4 – NĂM KỶ TỴ (1929)

TÓM TẮT các sự kỉện quan trọng:
 ☐ Đức Quan Âm Bể Tát cầu xin Đức Hộ Pháp và Thượng Phẩm 

tha tội cho toàn cả Nữ phái .
 ☐ Thầy ban Thánh huấn giảng hòa CTĐ và HTĐ .
 ☐ Đức Cao Thượng Phẩm đăng Tiên
 ☐ Thầy duyệt và chấp thuận cho áp dụng Nghi Tiết Đại đàn 

– Tiếu đàn, với 3 Bài Dâng Tam bửu mới
 ☐ Đức Phật Mẫu lập Trường Đạo Diêu Trì dạy nữ phái

 � 1–1-KTỵ: Tết Kỷ Tỵ, Thầy an ủi các môn đệ, gắng 
chung tâm xua trục lũ vạy tà đang ẩn nấp trong nền 
Đạo.

 � 13–1–KTỵ: Đức Quan Âm Bồ Tát yêu cầu Đức Hộ 
Pháp và Đức Cao Thượng Phẩm tha tội cho toàn nữ 
phái.

 � 28–1–Ktỵ: Thầy ban Thánh huấn giảng hòa CTĐ 
và HTĐ.

 � 1–3–KTỵ: Đức Cao Thượng Phẩm đăng Tiên.
 � 3–KTỵ : Đức Lý Giáo Tông thăng thưởng bà Hương 
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Thanh lên chức Nữ Chánh Phối Sư.
 � 3–KTỵ: Thầy dạy ĐS Ngọc Lịch Nguyệt phải ở Tòa 

Thánh.
 � 8–4–KTỵ: Thầy giao Đức Lý G. Tông trọn quyền 

hành chánh.
 � 15–5–KTỵ: Thầy duyệt và chấp thuận ban hành tập 

sách NGHI TIẾT ĐẠI ĐÀN–TlỂU ĐÀN để thống 
nhứt Nghi lễ thờ cúng tại Tòa Thánh và các Thánh 
Thất, với 3 Bài thài Dâng Tam Bửu mới.

 � 7–KTv: Nhân dịp phát thưởng học sinh ĐĐHĐ niên 
khóa đầu tiên, Ngài Thượng Đầu Sư đọc diễn văn 
có nhắc lại các giai đoạn khó khăn Đạo đã trải qua.

 � 14–10–KTy: Diễn văn Kỷ niệm ngày làm Lễ Khai Đạo.
 � 1–1–KTỵ: Đức Lý Giáo Tông dạy: ráng níu 2 ông 

Tương và Trang lại. Đức Phật Mẫu lập Trường Đạo 
Diêu Trì.

 � 11–KTỵ: Bát Nương dạy nữ phái về Tứ Đức.
 � 18–11–KTỵ: Đức Cao Thượng Phẩm giáng cơ sắp đặt 

việc Đạo với Đức Hộ Pháp.
 � 8–12–KTỵ: CPS Ngọc Trang Thanh ra Châu Tri cấm 

Cơ bút, cấm Luyện đạo và cấm quyên góp tiền bạc.
 � 12–12–KTỵ: Đức Lý Giáo Tông tái thủ quyền hành 

để trừ tà diệt mị trong nền Đạo.
*

Trong năm vừa qua, Đức Chí Tôn ra lịnh cho CTĐ 
và HTĐ phải hiệp, nhưng 2 Đài vẫn còn nhiều bất đồng 
chưa thể hiệp được. Nên năm nay, Kỷ Tỵ 1929, Đức Chí 
Tôn ban cho Thánh Huấn giảng hòa đôi bên, để 2 Đài 
nhứt định phải trừ bỏ những chỗ bất đồng, để hiệp lại 
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với nhau.
Đức Quan Âm Bồ Tát, Nhị Trấn Oai Nghiêm, giáng 

cơ yêu cầu Đức Hộ Pháp và Đức Cao Thượng Phẩm tha 
tội cho toàn nữ phái, vì nữ phái mang đại tội trong các sự 
rối loạn bất hòa trong nền Đạo vừa qua, khiến cho Ngọc 
Hư Cung muốn phế hủy, không lập nữ phái. Hai Ngài 
đều vui vẻ chấp thuận tha tội toàn nữ phái.

Sau đó, Đức Phật Mẫu lập Trường Đạo Diêu Trì tại 
Thảo Xá Hiền Cung để tuyển chọn nữ phái vào đây học 
Đạo, có Đức Quan Âm Bồ Tát và cửu Vị Tiên Nương dạy 
dỗ đạo đức và nâng cao trí thức tinh thần của nữ phái cho 
theo kịp với nam phái.

Ngày mùng 1 tháng 3 năm Kỷ Tỵ, Đức Cao Thượng 
Phẩm đãng Tiên tại Thảo Xá Hiền Cung. Đức Hộ Pháp và 
Ngài Đầu Sư Thượng Trung Nhựt tổ chức lễ Đạo táng cho 
Ngài rất long trọng, thể xác được liệm vào liên đài và nhập 
bửu tháp. Đức Chí Tôn dạy kiểu vở và vị trí để xây tháp.

Đức Cao Thượng Phẩm giáng cơ cho biết, Ngài đã 
hoàn thành nhiệm vụ, được Ngọc Hư Cung ban khen 
công nghiệp hành đạo. Từ đây, Đức Thượng Phẩm sẽ dùng 
cặp nhãn thiêng liêng và trí huệ để xem xét các công việc 
của Đạo và sẽ giáng cơ giúp ý kiến Đức Hộ Pháp và Ngài 
Thượng Trung Nhựt điều đình các công việc Đạo và đối 
phó với những kẻ phản đạo, làm hại nền Đạo.

Đức Lý Giáo Tông thì cũng tái thủ quyền hành để 
trừ tà diệt mị đã lẫn vào nền Đạo phá khuấy bấy lâu nay.

Đức Lý trách Ngài Chánh Phối Sư Nguyễn Ngọc 
Tương không nghiêm giáo kềm chế Thái Mục Thanh (Tư 
Mắt) và những người thân cận khác để họ bạo loạn gây 
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ra những tội lỗi nặng nề, phải bị Thiên điều trừng phạt, 
không làm sao có thể cứu vớt được.

Ngài Chánh Phối Sư Ngọc Trang Thanh ra Châu 
Tri: Cấm Cơ bút, cấm truyền bá việc Luyện đạo, và câm 
quyên góp tiền bạc của bổn đạo.

Từ ngày khai đạo đến nay, việc cúng kiếng tại các 
Thánh Thất địa phương không đồng nhứt với Tòa Thánh, 
có một số khác biệt do sự sắp đặt theo ý riêng của các Chức 
sắc cầm quyền nơi Thánh Thất. Cho nên, Đức Chí Tôn 
ra lịnh cho Ngài Bảo Văn Pháp Quân Cao Quỳnh Diêu 
nghiên cứu biên soạn các Nghi Tiết cúng kiếng và chỉnh 
đốn phần Lễ Nhạc, lập thành tập sach: NGHI TIET ĐẠI 
ĐÀN – TIEU ĐÀN, áp dụng tại Tòa Thánh và Thánh 
Thất các nơi, với 3 Bài thài Dâng Tam Bửu mới, thay thế 
3 Bài Dâng Tam Bửu cữ của Ngài Ngô Văn Chiêu, mà 
Đức Chí Tôn đã phê rằng: “3 bài nầy lập đi lập lại nhiều 
lần và thiếu vẻ kỉnh thành.”

Đức Chí Tôn giáng cơ, duyệt tập sách nầy, cho phép 
áp dụng thống nhứt từ Tòa Thánh đến các Thánh Thất 
địa phương, và biểu Đức Hộ Pháp chuyển qua cho Ngài 
Đầu Sư Thượng Trung Nhựt ban hành gấp.

[Nhung vì tình hình nền Đạo còn nhiều chia rẽ, có 
nơi không muốn nghe mạng lịnh của Tòa Thánh, nên Ngài 
Đầu Sư Thượng Trung Nhựt đình lại, để hơn 1 năm sau 
mới ban hành.]

Ngoài ra Ngài Bảo Văn Pháp Quân còn biên soạn 
quyển: ĐẠO MẠCH TRI NGUYÊN, ghi lại Lịch sử thời 
kỳ Khai Đạo của Đạo Cao Đài, phía sau có ghép thêm 
phần: Phu Thê Yếu Luận. Quyển sách nầy cũng được Đức 
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Chí Tôn ban khen tác giả.
Các chi tiết lịch sử ừong năm Đạo lịch 3 nầy, trích 

trong:
 � Đạo Sử 1–2 của Bà Nữ Đầu Sư Hương Hiếu.
 � Thánh Ngôn Chép Tay của Ngài BP Nguyễn Trung 

Hậu.
 � Thánh Ngôn Chép Tay của Ngài Đầu Sư Thái Thơ 

Thanh.
 � Tiểu Sử Đức Q. Giáo Tông Lê Văn Trung của Ban 

Đạo sử.
 � Tài liệu sưu tàm riêng của soạn giả.
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ĐẠO LỊCH 5:NĂM CANH NGỌ (1930)

SỰ KIỆN NĂM CANH NGỌ–1930

Đức Hộ Pháp phá phép ếm Long Tuyền Kiếm
Đức Lý GT lập 6 Đạo Nghị Định và Thập hình.

* * *

NGÀY 9–1–CANH NGỌ (ĐL 7–2–1930) THẦY DẠY: TU THÌ PHẢI XẢ 
THẪN CẨU ĐẠO, DIỆT TỤC XỦ PHÀM.

 h Yêu cần xem TNHT, bài Thánh Ngôn ngày 9–1–Canh Ngọ: 
(TNHT1–2HN, B 148).

Ngày 15–1–Caiìli Ngọ (dl 13–2–1930) tạỉ Thảo Xá 
H.C. Đức Quan Âm quì tại Bạch Ngọc Kinh 3 ngày cẩu 
khẩn Thấy lập Nữ phái

THƯỜNG CƯ NAM HẢI QUAN ÂM NHƯ LAI

Thiếp chào nhị vị Hiệp Thiên Đài: Hộ Pháp, Văn 
Pháp.

Thiếp chào chư hiền muội.
Thiếp cậy nhị vị mời giùm Thượng Trung Nhựt và 

Thái Thơ Thanh. Hương Thanh ráng đợi Chị nghe.
Thượng Trung Nhựt và Thái Thơ Thanh, nhị vị vào 

bái mạng. Thiếp chào nhị vị hiền hữu.
Hương Thanh hiền muội nghe Chị phân:
Buổi Chí Tôn lập Đạo, Kim Mẫu cậy Chị cầm quyền 
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Nhị Trấn Oai Nghiêm thì Chị cũng vì hiền muội và toàn 
thể Nữ phái ra cam lãnh lịnh.

Khi Ngọc Hư nhứt định không lập Nữ phái, Chị đã 
quỉ tại Điện Bạch Ngọc trọn ba ngày mà cầu khẩn. Nhờ 
lấy cớ Tà quyền nhiễu hại lương sanh mà làm cớ, lại hứa 
rằng: Có Nữ phái, dây thân ái mới buộc chặt tình đời, 
Cửu Trùng Đài và Hiệp Thiên Đài làm một đặng.

Nào dè ngày nay thế nầy. Chí Tôn cho Chị là thất 
nguyện. Nếu không vì lòng Đại từ Đại bi của Chí Tôn 
thì tội ấy đủ làm cho Chị phải luân hồi chuyển kiếp một 
phen nữa.

Chị chẳng biết phương chi dạy dỗ Nữ phái, phải cầu 
kế với Diêu Trì, có Cửu Nương giúp sức, khai Trường Qui 
Thiện, đặng dạy dỗ mấy em. Chị tưởng đáng lẽ Em làm 
chủ nơi đây mới đáng, y theo Cao Thượng Phẩm liệu, khi 
còn tại thế cũng vậy.

Lâm Hương Thanh bạch: ……
Hiền muội ôi! Những sự khổ hạnh của Em, Chị 

đã hiểu thấu, nên không nỡ ép tình. Toan cậy Thải Thơ 
Thanh lo giúp đỡ, song Thái Thơ phận sự lại nặng nề thì 
Chị chẳng đành lòng cậy mượn.

Em ôi! Chị tính mượn một thế nầy, Em nghĩ coi bao 
nả. Em phải tùng theo Thượng Đầu Sư mà hiệp sức với ba 
Chánh Phôi Sư Nam phái, đặng mở Trường Qui Thiện 
rỡ ràng, buộc cả Nữ phái phải đến đây mà học Đạo. Em 
tưởng nên chăng?

Lâm Hương Thanh bạch: Nếu Lịnh Bà lấy lòng từ 
bi thương tình dìu dắt Nữ phái thì đệ tử cũng nhứt 
nguyện lo lắng với mấy anh cho hoàn toàn, nhưng xin 
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Lịnh Bà bố trí cho đệ tử hành sự đặng trọn.
Thượng Trung Nhựt tính sao?
Bạch: Nếu Lịnh Bà đoái đến đệ tử cũng để hết lòng 
vùa giúp.
Thiếp cám ơn. Thái Thơ Thanh tính sao?
Bạch: Đệ tử cũng hằng để ý lo lắng, nay có lịnh, đệ 
tử sẽ hiệp cùng mấy anh và Hương Thanh gắng làm 
cho thành việc.
Thiếp cám ơn hiền hữu. Vậy từ đây, Trường Qui 

Thiện giao cho CTĐ, Hộ Pháp và Văn Pháp.
THĂNG.

Cũng ngày nẩy, 15–1–Canh Ngọ:
Ngài Đầu Sư Thượng Trung Nhựt và Đức Hộ Pháp 

cùng ký Huấn Lịnh ban khen Minh Thiện Đàn ở Phú 
Mỹ (Mỹ Tho) với 4 chữ: TRUNG – NGHĨA – TRÍ – 
DŨNG và dạy 72 vị Minh Thiện Đàn đã được cân thần 
và lập Hồng Thệ Đào Viên Pháp, phải về Tòa Thánh, hiệp 
cùng các vị công quả Phạm Môn để tạo lập cơ sở cho Đạo

Còn những vị chưa đủ điểm cân thần thì nên lo làm 
âm chất thêm cho đủ điểm cân thần những kỳ sau nữa.

NGÀY 14–2–CANH NGỌ (ĐL 13–3–1930) THẦY CHO BIẾT: ĐỨC LÝ DÙNG 
THIÊN ĐIỀU LÀM RÕ QUYỀN ĐẠO

THẦY

Các con,
Kêu Trung và Trang.
Thầy mừng các con.
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Chẳng biết chừng nào các con mới ra mặt nghiêm 
trang, chơi hoài hả?

À Trung, mọi sự chi để cho Thầy định liệu với Thái 
Bạch, con nghe!

Thầy đến chẳng cho chư Thần, Thánh, Tiên, Phật 
hay biết đặng căn dặn các con các điều. Các con đã thấy 
rõ Thiên cơ có định rồi há? thì cũng noi Thiên cơ tiền 
định mặc dầu, mà cũng nơi cái dở của các con đó chút.

Trang viết giùm cho Đường, con. Thầy tiếp:
Ngày sóc vọng tháng Giêng có hội Ngọc Hư Cung, 

Thái Bạch định hẳn phải dùng Thiên điều lấy hình phạt 
mà thể đặng làm cho rõ quyền Đạo lấn quyền phàm. Vì 
vậy mà Thầy không phương ngăn cản. Than ôi! Nhơn 
sanh đổ máu, Thầy sầu thảm không cùng, mà than sao 
trách sao, tại nhơn sanh tai nạn.

Thánh giáo của Thầy lại bị chê bai biếm nhẻ, ngăn cản 
phổ thông, làm cho Thánh địa Đông Dương không thoát 
tai giặc loạn. Thầy tưởng, các con còn nhớ lời tiên tri của 
Thái Bạch há? Các con đây cũng khó ngồi yên đặng, vì bị 
nghi kỵ trăm đường, vậy Thầy phải liệu phương lo giải ách.

Thầy hạ lịnh cho các con, kể từ Giáo Sư đổ lên, cùng 
cả Chức sắc Hiệp Thiên Đài, trừ ra Mạnh, Vĩnh, đồng 
ký tên tờ xin kiến diện PASQUIER và đến Thăng Long 
thành mà tỏ cạn lời chánh giáo.

Còn cả Chức sắc, vì thương mà phong cho đó, thì 
Trung và Trang, hai con phải tuyển chọn lại vì nhiều đứa 
để ngờ cho chánh phủ Pháp nghe. Thái Bạch dùng cơ hội 
nầy mà giúp thế cho các con lập thành nền Đạo, khỏi rối 
loạn như khi trước nữa, lại có giá trị trước mặt nhơn sanh, 
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cùng trong Ngũ Châu hết cả, các cơn ráng hiểu.
Trung bạch: ………
Phải có ba phái tuân mạng lịnh Hội Thánh, bằng 

chẳng thì Thái Bạch bôi xóa Thiên thơ và trục xuất ra 
khỏi Đạo.

Các con ôi! Thầy thương thì để bụng, chớ biết liệu 
làm sao bây giờ.

Hễ giỏi gây thì giỏi chịu, kệ kiếp chúng nó, sau Thầy 
sẽ liệu phương độ rỗi chúng nó.

 THĂNG.

NGÀY 29–2–CANH NGỌ (DL 28–3–1930) ĐỨC HỘ PHÁP ĐI PHÚ MỸ LẤY 
PHÉP ẾM LONG TUYỀN KIẾM.

Trước đây, vào ngày 18–10–Mậu Thìn (1928), khi 
Đức Hộ Pháp chấp bút, cố Bát Nương giáng, mách cho 
Đức Hộ Pháp biết cần phải phá cái phép ếm Long Tuyền 
Kiếm của Triều đình Mãn Thanh nưổc Tàu đem qua ếm 
nước Việt Nam, phá phép ếm xong thì thì nước VN mới 
có nhiều nhân tài nổi lên làm cho đất nước cường thịnh 
được. Chừng nào thuận tiện thì Bát Nương sẽ cho biết 
để đi lấy Phép ếm độc hại nầy.

Từ khi vua Quang Trung Nguyễn Huệ của nước VN 
đại thắng quân Mãn Thanh, giữ vững nền độc lập thì vua 
quan nhà Mãn Thanh rất tức giận, vì với một đại quốc 
như nước Tàu mà không thâu phục nổi một nước nhỏ bé 
như VN, họ suy nghĩ và khám phá ra rằng, nguyên do là 
nước VN có nhiều người tài giỏi. Do đó, triều đình Mãn 
Thanh sai các thầy địa lý giả dạng thương buôn, qua VN 
đi khắp nơi, từ Bắc chí Nam, để tìm các long mạch sản 
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xuất nhân tài của VN. Họ nhận thấy, các long mạch đã 
chuyển từ miền Bắc vào miền Trung và sau cùng chuyển 
đến miền Nam, ở tại làng Phú Mỹ tỉnh Mỹ Tho. Đây là 
một long mạch đầy linh khí, nơi đây sẽ sản xuất nhiều 
nhân tài xuất chúng làm cho nước VN phú cường.

Họ liền đùng phép ếm long mạch, không cho long 
mạch phát tác và đặt nơi đây một cây kiếm linh, để nếu 
có nhân tài sản xuất ra thì bị cây kiếm linh nầy giết chết 
từ khi còn thơ ấu.

Đến đầu thế kỷ 20, nhà Mãn Thanh lại sai một thầy 
địa lý tài giỏi khác lén lút qua VN xem xét phép ếm trước 
và ếm thêm một lá phù nữa để tăng cường, có trấn tại đây 
một vị Thần để gìn giữ phép ếm, không cho ai phá hủy.

Thời gian qua, một hôm Bát Nương giáng Cơ nói 
với Đức Hộ Pháp: ngày 29–2–Canh Ngọ (1930) tới là lúc 
thuận tiện để Đức Hộ Pháp đi lấy Long Tuyền Kiếm tại 
Phú Mỹ, phá phép ếm của triều đình Mãn Thanh nước 
Tàu, rồi chỉ dẫn Đức Hộ Pháp cách lấy Long Tuyền Kiếm 
và cách phá phép ếm vì nơi dây có một vị Thần linh giữ gìn, 
chỉ có người Thiên mạng mới đến lấy được mà thôi, nếu là 
người phàm thì sẽ bị vị Thần nầy xua đuổi hay giết chết.

Đến ngày nầy, 29–2–Canh Ngọ (dl 28–3–1930), Đức 
Hộ Pháp cùng vởi 2 vị nữ phái và 4 vị nam phái gồm: Lễ 
Sanh Thái Chia Thanh, ông Tri, ông Chiêu, ông Lư, đến 
Thánh Thất Khổ Hiền Trang ở Phú Mỹ để tổ chức đi lấy 
phép ếm Long Tuyền Kiếm. Đức Hộ Pháp nhờ quí vị 
trong Minh Thiện Đàn chuẩn bị xuồng ghe và các dụng 
cụ phát cỏ, đào đất.

Đức Ngài chấp bút, Lỗ Ban Sư giáng nói phải đi vào 
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Sở Thảo Đường. Thảo Đường nầy là chỗ đo Đức Phật Mẩu 
chỉ dạy, khẩn một lô đất hoang 60 mẫu và khai một con 
kinh về các năm trước là năm Mậu Thìn (1928).

Sáng sớm ngày 30–2–Canh Ngọ (dl 29–3–1930) Đức 
Hộ Pháp xuống ngồi trên một chiếc ghe với 2 Chức sắc 
hầu cận, còn các vị khác xuống ngồi trên các chiếc xuồng, 
bơi dọc theo Kinh chợ Thầy Yến, rồi đi vào Láng Cát.

Khi đến con kinh mà ông Đinh Công Trứ, ông Lê 
Văn Trung (Phú Mỹ) và bổn đạo Minh Thiện Đàn khai 
thác, các vị xuống ghe dừng lại, phái đoàn lên bờ. Nơi đây 
là Sở Thảo Đường, có tạo một ngôi nhà tạm bằng cây để 
thờ Đức Chí Tôn. Khu đất nầy là một gò đất cao, rộng, 
giống như một ngọn núi mới nổi chưa thành hình. Đức 
Hộ Pháp chấp bút, Lỗ Ban sư giáng chỉ dẫn Đức Hộ Pháp: 
Đi về hướng Tây Nam chừng 280 bước, gặp một cái gò 
cao nhứt, đó là chóp núi sẽ nổi, đào sâu xuống thì sẽ gặp 
Long Tuyền Kiếm.

Đức Hộ Pháp và phái đoàn đi đến nơi mà Lỗ Ban Sư 
hướng dẫn, Đức Ngài biểu đào sâu xuống, khi đào xuống 
khá sâu thì gặp một miếng đá lớn, khiêng miếng đá ấy lên, 
rồi đào xuống tiếp, gặp một khối đá nữa, trên mặt khối 
đá nầy có: 1 hình nhân bằng đồng, 1 lưỡi dao phai đã rỉ 
sét, 6 con cờ tướng (gồm 1 con tướng, 2 con sĩ, 2 con xe, 
1 con chốt) và 6 đồng tiền kẽm, đặt ở 6 góc. Khiêng khối 
đá ấy lên và tiếp tục đào sâu xuống nữa thì đụng một cái 
hộp bọc chì, dài chừng 9 tấc, ngang 3 tấc, dầy chừng 1 tấc 
8. Mọi người đều vui mừng.

Đức Hộ Pháp nói Đây là hộp đựng Long Tuyền 
Kiếm, phải cẩn thận lấy lên cho nguyên vẹn.
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Khi lấy hộp đựng Long Tuyền Kiếm lên thì có một 
mạch nước trắng xóa phun lên. Đức Hộ Pháp cho biết đó 
là Long mạch. Đức Ngài hành pháp giải khai Long mạch 
và ra lịnh đào một cái rạch nhỏ, từ ngọn Tràm Sập, băng 
qua Long mạch, đến con kinh lớn, để dẫn nước từ Long 
mạch ra sông, châu lưu khắp sông ngòi cho dân tộc Việt 
Nam hạnh hướng.

Đức Hộ Pháp nói: Nay lă ngày kỷ niệm nước Việt 
Nam dòng giống Lạc Hồng được hữu phước nhờ Đạo 
Trời khai mở, gỡ ách nạn cho dân tộc VN và cả nhơn 
loại, từ từ nước VN sẽ gỡ được ách nô lệ ngoại bang, dòng 
dõi Tổ phụ ta sẽ được phục nghiệp, dân tộc ta sẽ có nhiều 
nhân tài xuất hiện, xóa ách nộ lệ và làm cho đất nước phú 
cường. Nếu có chậm trễ là do dân tộc VN không sớm tôn 
thờ nền Đại Đạo của Đức Chí Tôn, không đủ thương yêu 
nhau, mãi lo tranh danh đoạt lợi. Lại nữa, TỔ PHỤ ta đã 
vay nợ máu là Chúa Trịnh và Chúa Nguyễn, ai còn dính 
dòng máu oan nghiệt ấy thì phải trả cho dứt rồi mới vãn 
hồi được hòa bình độc lập thật sự được.

Việc đào con rạch nhỏ nầy để giải khai Long mạch, 
trừ tuyệt phép ếm Long Tuyền Kiếm của Tàu, tất cả người 
Minh Thiện Đàn quyết tâm đào nội trong ngày cho xong, 
có chỗ nhằm đất của tư nhân, họ ra nằm vạ cản trở, nhưng 
khi họ nghe giải thích thì cảm thông cho việc làm công ích 
nầy. Đến khoảng 1 giờ chiều thì đào xong con rạch nhỏ 
nầy, nước trong Long mạch chảy ra hòa vào nước sông, đi 
châu lưu cùng kháp.

Đức Hộ Pháp và phái đoàn trở về, dùng cơm tại nhà 
Ngài Lê Văn Trang (Phú Mỹ).

[Về sau, năm 1972, Đức Hộ Pháp giáng cơ phong Ngài 
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Lê Văn Trung (Phú Mỹ) lên phẩm Hiền Nhơn của CQPT, 
ở đây có sự trùng tên với Ngài Đầu Sư Thượng Trung Nhựt].

Sau đó, phái đoàn trở lại Thánh Thất Khổ Hiền 
Trang vào lúc 4 giờ chiều, nghỉ ngơi. Hôm sau, Đức Hộ 
Pháp đem Long Tuyền Kiếm cùng các vị Chức sắc nam 
nữ trở về Tòa Thánh Tây Ninh.

Ngài Hiền Nhơn Lê Văn Trung có thuật lại cho ông 
Chơn Nhơn Phạm Duy Hoai nghe về việc có một người 
Tàu, không biết gốc gác ở đâu, đến Phú Mỹ, quanh quẩn 
nơi đó khá lâu, sau nẩy khi Đức Hộ Pháp đỉ lấy phép ếm 
Long Tuyền Kiếm thì ông mới trực nhớ lại và đoán chắc 
người Tàu ấy đến Phú Mỹ là để ếm Long mạch như đã 
nói ở trên.

“Thuở nhỏ, lúc ông Trung còn ôm cặp đi học, ông đi 
bằng xuồng đến trường học ở chợ Phú Mỹ, ông có biết một 
đám xác đem chôn nơi Láng Cát. Sau đó, lúc ở quán bên 
đường, ông có nghe một ông lão chuyên môn làm mướn 
trong vùng, ai mướn chi, ông cũng làm để kiếm sống, ở 
làng Phú Mỹ, mọi người đều biết ông. ông lão cằn nhằn 
lông bông là bữa hổm có đi chôn một bà, phải đào huyệt 
tới bốn lần mới chôn được.

Nghe vậy, một người Tàu, đã có mặt tại Phú Mỹ và 
quanh quẩn nơi đây cả tháng rồi, ông Tàu nói là đi tìm 
bà con nhưng chưa gặp. Người Tàu nầy từ bàn kế bên 
bước qua hỏi ông lão là đám xác chôn ở đâu? ông lão đáp 
là chôn ở Láng Cát. Người Tàu hỏi vì sao lại đào tới bốn 
huyệt vậy?

Ông lão đáp: Bởi vì đào xuống gặp đá, đá cứng quá, 
mới bỏ chỗ đó, qua đào chỗ khác, cứ thế mà đào đến cái 
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thứ tư là ra bìa gần kinh thì mới đào xuống được để chôn, 
nhưng chôn cũng không sâu vì đá, hơn nữa trời cũng quá 
khuya, phải về.

Người Tàu liền mướn ông lão chèo ghe đưa ông ta 
đến chỗ đó để ông coi, giá là 2 cắc.

Ông lão kể câu chuyện tại quán.
Sau khi người Tàu đó đi xem xong thì trở về. Người 

Tầu ấy lại hẹn với ông lão là ngày mai nhờ ông lão chèo 
đưa đi một chuyến nữa. ông Lão nói rằng: không hiểu ông 
Tầu đi lên bờ vào trong Láng Cát kiếm cái gì không biết, 
chỉ thấy ổng cầm trên tay một cái bọc gói kín và bưng theo 
một hủ cải bắc thảo.

Thế rồi thời gian trôi qua, ông lão làm mướn cũng 
không còn, và người Tàu cũng vắng đi từ dạo đó.

Cho đến một hôm, gần 14 hay 15 năm sau, sau khi 
Đạo Cao Đài khai mở, Đức Phạm Hộ Pháp được Quyền 
Thiêng liêng chỉ đẫn đến ngay tại Láng Cát làng Phú Mỹ 
lấy phép ếm Long Tuyền Kiếm của người Tàu.

Lúc bấy giờ, một sự trùng hợp như có sắp xếp, khiến 
vùng ký ức của ông Trung chợt được đánh thức, khiến 
ông nhớ lại tất cả. Nếu không có Đức Phạm Hộ Pháp đi 
lấy Long Tuyền Kiếm thì câu chuyện của thời quá khứ đã 
nằm yên trong dĩ vãng.

Cho nên, lần lượt tất cả những gì ông Trung ghi 
nhớ được lúc thiếu thời, giờ đây thuật lại cho Đức Hộ 
Pháp nghe.

Đức Hộ Pháp nói: Tại cái gò đất vàng đây là một cái 
núi chưa nổi. Sau nầy, nếu núi nổi lên thì tại đây có một 
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thứ đá rất đẹp, nằm từng lớp, cứ lấy lên mà bán rất nhiều 
tiền vì nơi khác không có.”

Tại Báo Ân Từ Tòa Thánh, ông Chơn Nhơn Phạm 
Duy Hoai cùng các vị Phạm Môn có nghe Đức Phạm Hộ 
Pháp thuật iại về cây Long Tuyền Kiếm ếm tại Láng Cát 
Phú Mỹ như sau:

“Ở sầu dưới đất 300 thước, có một long mạch (mạch 
nước ngầm) chạy từ núi Bà Đen, qua Nội ô Tòa Thánh, 
xuống tới làng Phú Mỹ tình Mỹ Tho, trổ lên tại Láng Cát. 
Cho nên Láng Cát là một linh huyệt và vùng đất Phú Mỹ 
sẽ sản xuất nhiều nhơn tài cho nước VN.

Các nhà chiêm tinh và phong thủy Tàu biết được 
điều đó, nên sai thầy địa lý đem Long Tuyền Kiếm sang 
ếm ngay linh huyệt ấy, để khi có nhơn tài xuất hiện thì 
kiếm đó giết chết lúc còn trẻ, để nước VN không người 
tài giỏi chống lại người Tàu. Nhưng nghiệp quả của nước 
VN đã hết, Bát Nương DTC giáng cơ nói với Đức Phạm 
Hộ Pháp đi lấy cái ếm Long Tuyền Kiếm.

Sau khi lấy xong, Đức Ngài dạy ông Trung đào một 
con kinh nhỏ băng ngang linh huyệt cho nước trong Long 
mạch trằn lên, châu lưu khắp sông ngòi, phá tuyệt cái ếm 
của Tầu, mà dân VN iại hưởng được cái linh khí ấy của 
Long mạch.

NGÀY 14–3–CANH NGỌ (DL 12–4–1930) ĐỨC NHÀN ÂM KHUYÊN 
CHUNG TRÍ HIỆP TÂM TÁI DÌU MỐI ĐẠO.

 h Yêu cầu xem TNHT, bài Thánh Ngôn ngày 14–3–Canh Ngọ: 
(TNHT1–2 HN, B 149)
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NGÀY 15–3–CANH NGỌ (DL 13–4–1930) TẠI THẢO XÁ H.C ĐỨC LÝ NẠP 
TÊN KẺ PHẠM TỘI VÀO TÒA TAM GIÁO NGỌC HƯ CUNG.

 � Phò loan: Hộ Pháp – Bảo Văn Pháp Quân.

BÁT NƯƠNG

Chào mấy anh và mấy chị.
Em chẳng dám nào đợi mời thỉnh, nhưng mắc hầu 

Thầy Em vào hội Ngọc Hư.
Ôi thôi! Biết bao điều đau thảm, tai nghe mắt thấy. 

Lý Giáo Tông đã nạp Thiên thơ vào Tòa Tam Giáo, tên 
kẻ phạm chẳng biết bao nhiêu, cả Nữ phái đã gần đủ măt.

Thầy Em khẩn cầu tha thứ, nhưng Ngọc Hư Cung 
quyết định còn chờ lịnh Chí Tôn.

Ôi! Cái giả tâm nó hại cho thất vị nhiều người tai 
mắt của Đạo, Em đã chán thấy chẳng phải kẻ nhỏ mà thôi, 
người lớn lại còn nặng tội. Thảm thay!

Thế nào chịu nểi tiếng đời dị nghị! Vậy Em không 
dám thố lộ cơ Trời, nhưng chỉ khuyên mấy chị ráng hết 
lòng ăn năn cầu nguyện. Em không vui chi mà dạy mấy 
chị. Em xin kiếu.

THĂNG.

NGÀY 23–3–CANH NGỌ (DL 21–4–1930) THẦY KHUYÊN CÁC MÔN ĐỆ 
ĐỪNG ĐỂ CHO TÀ THẮNG CHÁNH.

 h Yêu cầu xem TNHT, bài Thánh Ngôn ngày 23–3–Canh Ngọ: 
(TNHT1–2 HN, B 150)

NGÀY 12–5–CANH NGỌ (DL 8–6–1930) ĐỨC QUAN THÁNH DẠY ĐẠO

 h Yêu cầu xem TNHT, bài Thánh Ngốn ngày 12–5–Canh Ngọ: 
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(TNHT1–2 HN, B 151)

Trong bài Thánh Ngôn nầy, có 2 câu đáng ghi nhớ:
 � “Muốn học mùi Đạo mà lại kèo nài giao kết thì dầu 

cho bậc phẩm nào đi nữa, cái ân đức từ bi cũng khó 
chiều theo được.”

 � “Tánh kiêu căng tự đại là hang thẳm chôn lấp trọn thân 
hình hồn phách đó.”

Cũng trong ngày nẩy, Đức Nhàn Âm Đạo Trưởng 
giáng dạy:

“Vấo nơi đạo đức rồi, dầu cho phải cắt ái ly gia, chia 
tình xẻ nghĩa, máu thịt đoạn ly, mà làm cho tròn trách nhậm 
xứng đảng của mình, để hiến thân chuộc mạng cho muôn 
ngàn kẻ đồng bào thì cái đau đớn thường tình, sự khổ tâm 
ở thế kia, đau khổ nào có tiếc.”

 h Yêu cầu xem: TNHT1–2HN, B 152.

NGÀY 14–5–CANH NGỌ (DL 10–6–1930) ĐỨC LÝ GIÁO TỐNG RA LỊNH 
HỘI THÁNH NỘI TRONG NĂM NAY PHẢI KHỞI CÔNG XÂY CẤT TÒA 

THÁNH.

 � Phò loan: Hộ Pháp – Bảo Văn Pháp Quân.

THÁI BẠCH

Hỉ chư đạo hữu,
Trung, Thơ, nhị vị Đạo hữu đó há!
Lão buồn xem Đạo còn lắm nỗi khó khăn rốì rấm, 

đường đi nước bước đã sớm chỉ cho hết vài phần mà đi lại 
cũng chưa gỡ được mối nào, mà con đường sai sót lại lần 
lần đi tới nữa. Mấy Đạo hữu hiểu Thánh giáo như người 
dốt bàn chiêm bao, rồi thì kẻ hiểu một đường, người thông 
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một nẻo, mạnh ai nấy bàn, dường ai nấy đi, chớ chẳng 
chung trí đồng tâm mà làm trách nhậm.

Lão đã nói, mình duy biết lấy mình và cậy nơi sức 
mình mà thôi.

Đạo chẳng phải một món hàng mà nay đem cầu 
người nầy, mai đem nài kẻ kia cho họ biết mà nhìn 
nhận, thật nên nhục thể Đạo quá!

Đấng Chí Tôn đã gieo giống quí hóa rồi, thì cần 
phải vun trồng cho cội sởn sơ. Cội sởn sơ mới có đâm 
chồi trổ tược, nhành lá sum sê, hoa đơm sắc sảo, rồi mới 
đến trái oằn sai mà thành kết quả xứng đáng. Chừng 
hương nực mùi, hoa đơm trái rồi, ngàn dặm cũng tìm 
đến hưởng nhờ giông quí, nhọc chi phải hạ mình mà 
làm cho nhẹ nhàng phẩm giá.

Các đạo hữu cứ đường ngay thẳng tới, chung 
lưng đâu cật mà lo việc mình, thì muôn việc đều nơi 
Chí Tôn sắp đặt, nghe!

Trung, hiền hữu rõ chưa? Đã lầm nhiều rồi đó. Danh 
Đạo đã bán một lần rồi, ráng mà chuộc lại.

Tòa Thánh là cội nguồn, ngày nào được sừng sựng 
đứng vững nêu trên miền Tây Vức nầy, ấy là ngày họ 
cầu thĩnh các đạo hữu đó. Nên biết mà lo.

Lão kỳ cho hết năm nay, nếu chưa có vẻ gì khởi công 
mà tạo Tổ Đình thì nền Đạo chớ trông gì lập thành thiên 
niên được. Chừng ấy, cái họa muôn chung sẽ khởi mà 
hành động cho đến ngày tiêu diệt với Quỉ vương. Một 
phần người đã mờ ám mê muội với lũ nó, rồi trông cho 
đến truyền nhiễm hết, rồi nơi đây là động quỉ đó.
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Lão đợi chư Đạo hữu đặng tái lãnh trách nhậm, nếu 
chẳng thi hành thì luôn Đức Chí Tôn cũng phải theo Lão 
mà ra khỏi kỳ phổ độ nầy.

Lão cho Trung, Thơ được quyền bàn tính gấp với 
mấy anh em mà thi hành.

Thơ, nên gắng công mà ráng sức lo nơi đây trước đã. 
Hiền hữu chuộc quả nhiều là nơi đó. Còn phần ở Hậu 
Giang, sau sẽ tính nghe. Lão trông mong.

THĂNG

NGÀY 17–6–CANH NGỌ (DL 12–7–1930) NGÀI THƯỰNG ĐẦU SƯ BAN 
HÀNH CUỐN NGHI TIẾT ĐẠI ĐÀN – TIỂU ĐÀN CHO CÁC THÁNH THẤT 

VỚI 3 BÀI DÂNG TAM BỬU MỚI.

Ngài Bảo Văn Pháp Quân Cao Quỳnh Diêu được 
lịnh của Đức Chí Tôn, soạn ra quyển sách mỏng: NGHI 
TIẾT ĐẠI ĐÀN – TIỂU ĐÀN tại Tòa Thánh và các 
Thánh Thất, để thống nhứt về Nghi Lễ của Đạo, đã được 
Đức Chí Tôn duyệt chấp thuận và cho phép ban hành. 
Đức Hộ Pháp làm văn thư gởi qua CTĐ để xem xét và 
ban hành. Nhưng tình hình Đạo lúc đó chưa được ếm ái, 
Ngài Đầu Sư Thượng Trung Nhựt phải chờ đợi, đến nay 
mới ra Châu Tri ban hành, áp dụng thống nhứt nơi các 
Thánh Thất địa phương.

 h (Yêu cầu độc giả xem toàn bộ quyển sách Nghi Tiết rầy trong Phần 
PHỤLỤC cuối năm Canh Ngọ -1930.)

Tờ Châu Tri ấy chép ra như sau:
Tòa Thánh, ngày 17–6–năm Canh Ngũ (12–7–1930).
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CHÂU TRI

Gởi cho chư Hiền hữu Chủ Thánh Thất, Đầu Họ và 
Chức sắc Cửu Trùng Đài.

Hiền hữu yêu dấu,
Đức Hộ Pháp có gởi cho tôi một bổn lễ cúng Đấng 

Chí Tôn và Tam giáo của Hiệp Thiên Đài soạn ỉạỉ y như 
sau đây.

Hôm 9–2–1930 sau ngầy vía của Đấng Chí Tôn, tôi 
có đặt một Bàn Hội xem xét và hết thảy đều thuận ưng 
ban hành y theo cuốn Lễ Bổn ấy.

Từ đây chư Hiền hữu phải y theo đó mà hành lễ và 
dạy cách hành lễ cho chư Đạo hữu lưỡng phái.

Đạo là chánh lý mà chánh lý thì có một, nên cách 
hành lễ của Đạo phải y nhau như một mà thôi. Ai canh 
cải bàỵ biện: coi cho huê mỹ thì tội trọng.

Từ đây, nếu còn Đạo hữu nào không biết hành lễ thì 
lỗi về Giáo Hữu, Lễ Sanh, Chánh Phó Trị Sự và Thông 
Sự, Họ nào theo Họ nấy.

Nay kính.
THƯỢNG ĐẦU SƯ
Thượng Trung Nhựt.

*
Tại Thánh Thất Cầu Kho Sài Gòn, ông Vương Quan 

Kỳ hành đạo không đúng phép, bị Đức Lý Giáo Tông cho 
sụt chức: từ Giáo Sư xuống Giáo Hữu, nhưng ông vẫn 
còn ảnh hưởng nhiều nơi Thánh Thất Cầu Kho. Ông 
vận động các Chức sắc  Ban Cai Quản nơi đây không áp 
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dụng Nghi lễ theo Châu Tri nầy, vì trong đó có 3 bài thài 
Dâng Tam Bửu mới, thay thế 3 bài Dâng Tam Bửu cũ mà 
trước đây Ngài Ngô Văn Chiêu đã chuyển qua. (Ông Kỳ 
là người do Ngài Chiêu phổ độ), Do đó Thánh Thất Cầu 
Kho không chịu tuân hành theo các Nghi Lễ trong cuốn 
sách của Tòa Thánh Tây Ninh.

NGÀY 27–9–CANH NGỌ (DL 17–11–1930), NGÀI ĐẦU SƯ THƯỢNG 
TRUNG NHỰT GỞI VĂN THƯ CHO GIÁO HỮU NGỌC MINH THANH

Ngài Đầu Sư Thượng Trung Nhựt gởi cho Giáo Hữu 
Ngọc Minh Thanh Ban Cai quản Thánh Thất cầu kho 
một văn thư có đoạn như sau:

“Tôi xin nhắc: Đạo thì một gốc, hành lễ phải y nhau 
một thể lệ. Vì việc Lễ Nhạc đọc kinh các nơi không rập nhau 
một thể lệ nên năm ngoái, tôi có lập một Ban Hội để ông 
Chánh Phối Sư Ngọc Trang Thanh ỉàm Hội trưởng và mỗi 
Thánh Thất đều có người thay mặt, Bàn Hội ấy xem xét 
cuốn NGHI TIẾT ĐẠI ĐÀN TIỂU ĐÀN. Ngày đại lễ 
Đức Chí Tôn, Hội Thánh cũng cử một ban hội để xem xét 
cuốn Nghi Tiết ấy. Lại nữa trong ban hội nầy có Chức sắc 
thay mặt cửu Trùng Đài, có Chức sắc thay mặt Hiệp Thiên 
Đài, hiệp nhau xem xét hết lẽ rồi phần đông mới định ban 
hành cuốn Nghi Tiết ngày nay đã in ra đó.

“Tôi có được thơ của Hiền hữu Ngọc Minh Thanh ngày 
14–11–1930 nói về cuốn sách Nghi Tiết Đại Đàn – Tiểu 
Đàn. Trong thơ Hiền hữu Ngọc Minh Thanh nói Họ Đạo 
cầu Kho không thể hành lễ theo nghi tiết trong cuốn sách 
trên của Tòa Thánh gởi xuống.... Nếu chư Hiền hữu Đầu 
Họ Đạo và chư Hiền hữu Chủ Thánh Thất không thi hành 
các việc Tòa Thánh ban hành thì trước hết phải mang tội 
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không vâng lịnh bề trên.
“Tôi cầu khẩn ai thông minh trí thức về Tòa Thánh 

giúp việc đặng đem tài trí ra giúp Đạo giúp đời. Ai còn thế 
sự ràng buộc thì đặng dâng ý kiến (émettre les voeux), mỗi 
đầu năm có Hội Thánh, mới đem ý kiến ấy ra bàn nghị.”

“Còn các việc Tòa Thánh ban ra thì phải ban hành 
lập tức một thể lệ. Đã lâu rồi, Đấng Chí Tôn kêu tôi mà 
nói: “Trung, bởi- con sợ mích bạn hơn sợ Thầy buồn, 
nên mới có xưng bá xưng hầu để độc quyền lừng thế. 
Hành chánh phải y một thể lệ, chỗ nào có Thánh Thất 
chẳng vậy thì chẳng nhìn là nảy sanh ra nơi Đạo Tam 
Kỳ, thì con hiểu lấy.”

 h [Yêu cầu xem: 3 Bài Dâng Tam Bàu cũ và mới nơi: Ngày 15–5–Kỷ 
Tỵ, ừong năm Kỷ Ty, (1929)]

Đây là điểm khởi đầu để Thánh Thất Cầu Kho tách 
ra, không tùng phục Tòa Thánh Tây Ninh, lập hành một 
Chi phái, gọi là Chi phái Cầu Kho, qui tụ được các Chức 
sắc: Giáo sư Thượng Kỳ Thanh (Vựơng Quan Kỳ), Giáo 
Sư Thượng Bản Thanh (Đoàn Văn Bản), Giáo Hữu Trần 
Quang Minh, Nguyễn Văn Tường, Nguyễn Văn Khai,... 
Ngài Ngọc Chưởng Pháp Trần Đạo Quang ủng hộ Chi 
phái Cầu Kho để chống lại Ngài Đầu sư Thượng Trung 
Nhựt ở TTTN.

Chi phái Cầu Kho là Chi phái thứ nhì, lập sau Chi 
phái Chiếu Minh Vô Vi Tam Thanh cũa Ngài Ngô Văn 
Chiêu ở Cần Thơ lập vào đầu năm 1927.
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NGÀY 11-6N-CANH NGỌ (DL 5–8–1930) NGÀI BẢO PHÁP HỒI ĐỨC LỸ VỀ 
TẠP CHÍ LA REVUE CAODAISTE.

 � Phò loan: Bảo Pháp – Hiển Pháp.

THÁI BẠCH

Hậu hỏi về tạp chí La Revue Caodaiste?
Cười... Lão khá khen.
Hậu ráng chịu nhọc ít lâu rồi sẽ thấy kết quả tốt. 

Tuy nay chưa được hoàn tất nhiừig cũng hay, vì không 
thể làm cách nào nữa.

Ây cũng vì lòng người tật đố mà ra vậy, chớ lẽ phải 
thì Đạo ít nữa cũng phải có một cơ quan to tát để làm mô 
phạm cho chúng sanh. Nay chư Đạo hữu đã có lòng lo cho 
Đạo thì cứ bước tới mãi, chớ đừng thôi chí, dầu gặp mọi 
điều trắc trở cũng đừng thối bộ nghe.

Hai em Hậu, Đức, đã lập chí ehơn thật thì cứ vậy mà 
giữ cho trọn để ngày Lão tái nhậm, Lão sẽ chỉ biểu cho, 
chớ bây giờ phải phòng kẻ bất chánh, nó thừa cơ mà làm 
rẻ rúng tôn chỉ Đại Đạo.

Các em ráng nhớ lời Lão dặn. Lúc nầy hai em không 
chấp cơ là phải đó.

Lão cũng để ý coi người ta làm giả đến đâu cho biết. 
Các em nhớ lấy.

THĂNG.
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NGÀY 21–9–CANH NGỌ (DL 11–11–1930) ĐỨC LÝ GT. LẬP TÒA TAM 
GIÁO ĐỂ TRỊ CÁC ỈỘI NHÂN CÂA ĐẠO.

TRẦN VĂN XƯƠNG

Chào chư vị Đại Thiên phong.
Thầy Em là Cao Thượng Phẩm dạy cho hay rằng: 

Người và Đức Giáo Tông, với Đại Từ Phụ đúng Tý đến. 
Ông lớn và chư Chức sắc Thiên phong đủ mặt nghinh tiếp.

Văn Pháp bạch: – Lập đàn tại đâu?
Tại đây!

THĂNG.

CAO THƯỢNG PHẨM

Anh lớn, Thầy dặn anh ráng mà đối phó cùng Lý 
Giáo Tông về chánh trị của Đạo. Ngày nay là ngày nhứt 
định có chỉ của Thánh truyền. Thầy dặn đừng sợ sệt chi 
hết, có Thầy ngự đặng giúp lời dẫn giải. Khá chỉnh đốn 
tâm thần an tịnh.

Chức sắc nam nữ cũng vậy, nghe!
 ▶ TÁI CẦU;

THÁI BẠCH

Hỷ chư Đạo hữu, chư Đạo muội.
Ừ, hèn lâu Lão chẳng đến thường, bởi trong buổi nọ, 

Lão tưởng thầm rằng: Chư hiền hữu và chư hiền muội 
chẳng kể đến Lão, nào dè ngày nay biết lo lắng chút đỉnh. 
Ây cũng là một bước đường may mắn của Đạo vậy. Cười...

Lão vì Chí Tôn nài nỉ cầm mối Thiên thơ sửa nền 
Chánh giáo, mà tái nhậm quyền hành Giáo Tông. Lão lại 
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đặng sớ cầu lập Tam Giáo Tòa, Lão cũng muốn để cho 
cơ Đạo tận lẽ chinh nghiêng rồi ra sửa trị, cho đời thấy 
phàm Thánh bất đồng, nhưng Chí Tôn sợ Lão tận diệt 
tội nhơn, đày vào ngục điện, mà nài nỉ xin giùm, Lão thấy 
lòng từ bi của Chí Tôn nên chẳng nỡ nào, song trước khi 
cầm quyền, Lão định phạt răn trước đã.

Vậy Lão hỏi Đầu Sư Thượng Trung Nhựt có đồng 
tình cùng Lão chăng?

Thượng Trung Nhựt bạch: Vì xác phàm của đệ tử nên 
phải vương vấn Thiên điều. Vậy đệ tử cúi xin Ngài từ 
bi phân định lẽ nào cho siêu tội thiêng liêng, miễn cho 
tránh khỏi đọa đày vào A Tỳ, hầu mong ngày sau độ lại.
Cười... Ấy là phương cứu độ. Vậy Lão nhứt định Ịập 

Tam Giáo Tòa kể từ đầu tháng chạp năm nay, nhưng Lão 
phải ngừa một điều là những tội nhơn đã có Hộ Pháp bảo 
hộ nơi Cửu Trùng Đài, chẳng đặng phép cầu nài về Hiệp 
Thiên Đài nữa đặng nghe. Xin Hộ Pháp miễn nghị nghe.

Lão nhứt định trục xuất những Chức sắc vô công 
hành đạo từ thử đến chừ. Hiền hữu đồng tình với Lão 
chăng?

Thượng Trung Nhựt bạch: Đệ tử cúi vâng lời Ngài 
dạy bảo.
Phải nạp cả sớ danh những tên tội nhơn qua Hiệp 

Thiên Đài cho Hộ Pháp giải ra Tam Giáo Tòa. Hiền hữu 
đồng tình cùng Lão chăng?

Thượng Trung Nhựt bạch: Đệ tử sẽ đệ sớ danh những 
Đạo hữu tội lỗi qua cho Hiệp Thiên Đài y theo Thánh 
giáo.
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Đặng vậy thì nội ngày mai nầy phải nêu danh kẻ 
bị trục xuất cho nhơn sanh và chánh phủ biết, còn ngày 
mùng 1 tháng sau, nạp các tội nhơn qua Hiệp Thiên Đài, 
nhứt là Lịch (Ngọc Đầu Sư) và Trần Đạo Quang (Ngọc 
Chưởng Pháp).

Lão nhứt định phân quyền cho chư Chánh Phối Sư. 
Hiền hữu đồng tình cùng Lão chăng?

Thượng Trung Nhựt bạch: Đệ tử đã có ý ấy từ lâu lắm 
rồi nhưng các vị Chánh Phối Sư chưa đặng thong thả 
về Tòa Thánh hành đạo. Nay đắc lịnh Ngài nữa, lại 
càng hiệp ý đệ tử lắm, xin vâng chịu.
Vậy ngày mai, phải đòi hết về Tòa Thánh cho Lão 

quyết đoán, nghe à.
Lão định cho Thượng Tương Thanh hồi hưu hành 

đạo, hiền hữu đồng tình cùng Lão chăng?
Thượng Trung Nhựt bạch: Đệ tử càng mừng lòng 
thính lịnh Ngài lắm.
Phải lập tức đòi về cho Lão dạy, nghe à.
Lão định quyền cho Nữ phái hành đạo buổi nầy thế 

Nam phái. Hiền hữu đồng tình cùng Lão chăng?
Thượng Trung Nhựt bạch: Giao quyền chi, xin Ngài 
chỉ cho đệ tử rõ.
Cả Chánh truyền của Đạo cho đến hết Tam Giáo 

Tòa, nghe và kiếm hiểu. Lão nhứt định ngưng trách nhậm 
của Nam phái, rồi sau xử Nữ phái, rồi tới Nam, hiểu à.

Thượng Trung Nhựt: Cúi xin Ngài đình đãi việc ấy 
lại cho đệ tử liệu phươngvì e phải rối loạn nền Đạo.
Chẳng kể. Hộ Pháp đã dâng tờ kêu nài rằng: Nếu 
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Lão không tái nhậm quyền hành thì Người lập Vô Vi Đạo 
đặng thay thế cho Cửu Trùng Đài, và Lão lại biết rằng 
Người lập thành đặng. Liệu lấy cơ Đạo chinh nghiêng vì 
đó mà lại sợ sự nhỏ nhít của quỉ xác ma hồn à. Lão hỏi 
hiền hữu, từ khai Đạo đến ngày nay, đặng buổi nào an 
tịnh mà ngần ngại nỗi gì!

Phải hội Nữ phái về Thảo Xá Hiền Cung đặng Lão 
định quyền hành đạo.

Vậy thì đọc lại từ lời của Lão một phen nữa và lời 
hứa của Hiền hữu đặng nhìn lời từ đây không cho cải 
quá, nghe à.

Lão đợi…………
Đệ tử chưa rõ Thánh ý của Đức Giáo Tông, về kẻ bị 
tội và kẻ bị trục xuất, đệ tử phải định thế nào, cúi xin 
Ngài chỉ dạy.
Bị tội thì để lịnh Tam Giáo Tòa, còn kẻ bị trục xuất 

nơi quyền Lão định. Hiền hữu chẳng cần chi biết đến, 
hiểu à.

Có chứng Hiệp Thiên Đài những lời ước hẹn nghe. 
Vậy thì Hộ Pháp và cả Hiệp Thiên Đài hiệp công cùng 
Lão mà vun đắp Thánh giáo của Thầy, đừng phân quyền 
sanh rối loạn nữa nghe.

Nữ phái gắng sức chuộc tội mình, lấy công chiết tội. 
Lão chẳng nỡ nạp ra Tòa Tam Giáo một lượt cùng Nam 
là vì lòng của Chí Tôn cầu rỗi.

Lão nói thiệt rằng: Nếu tại nơi quyền hành của Lão 
thì chẳng còn sót một người đặng miễn tội, da nghe. Liệu 
mà giữ mình.
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Lão cạn phân hơn thiệt. Lão cậy Hiệp Thiên Đài 
phò loan cho thường đặng Lão sửa sang nền Đạo lại. Lão 
ban ơn chư hiền hữu.

THĂNG.

NGÀY 22–9–CANH NGỌ (DL 12–11–1930) HỘI THÁNH NGHỊ ĐỊNH TRỤC 
XUẤT 19 CHỨC SẮC KLRÔNG HÀNH ĐẠO TỪ KHI THỌ PHONG ĐẾN NAY

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

Tòa Thánh (Năm thứ năm)
SỐ: 7

 � Chiếu theo Pháp Chánh Truyền,
 � Nghĩ vì mấy chục Chức sắc kể tên trong bảng dưới 

đây từ khi thọ phong đến giờ không có hành đạo.

HỘI THÁNH NGHỊ ĐỊNH:

Kể từ ngày nay, mấy Chức sắc kể tên dưới đây không 
còn trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ nữa.

số Tên họ Chức-Sắc Làng — Tổng — Hạt
1 Như Nhãn Chưởng Pháp Long Thành, Tây-Ninh
2 Tống Quốc Định Giáo-Sư Vĩnh Long
3 Phạm Trí Viễn Giáo-Sư Cần Thơ
4 Trần Văn Phúc Giáo-Hữu An Tịnh, Hàm Ninh Hạ, Tây-Ninh
5 Nguyễn Văn mỹ Giáo-Hữu An Tịnh, Hàm Ninh Hạ, Tây-Ninh
6 Nguyễn Văn Liêng Giáo-Hữu Hiệp Hòa, Cầu An Thg, Chợ Lớn
7 Nguyễn Văn Hóa Giáo-Hữu Phước Lý, Phước Điền Thg, Chợ Lớn
8 Cỗ Văn Lời Giáo-Hữu Long Hòa, Phước Điền Thg, Chợ Lớn
9 Hà Văn Kỷ Giáo-Hữu Long Hòa, Phước Điền Thg, Chợ Lớn
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10 Võ Văn Lục Giáo-Hữu An Đông Xã, An Bình, Gia Định
11 Nguyễn Văn Tiên Giáo-Hữu Hữu Đạo, mỹ Tho
12 Thái Viên Thanh Giáo-Hữu Vũng Liêm, Vĩnh Long
13 Thượng Tịnh Thanh Giáo-Hữu Vũng Liêm, Vĩnh Long
14 Thượng Thinh Thanh Giáo-Hữu Vũng Liêm, Vĩnh Long
15 Trần Văn Dậu Giáo-Hữu Tân Qui Đông, Sacđéc
16 Trần Văn Trung Giáo-Hữu Vĩnh Phước, Sacđéc
17 Dương Văn Phát dit 

Hoạch
Giáo-Hữu Tân Phú Đông, Sacđéc

18 Võ Văn Tánh Giáo-Hữu Thánh-Thất , Sacđéc
19 Võ Bá Thọ Giáo-Hữu Thánh-Thất, Sacđéc

  Tòa Thánh, ngày 12-11-1930
  (Ngày 22-9-Canh Ngọ)
 Hiệp Thiên Đài Thay mặt cửu Trùng Đài
 HỘ PHÁP THƯỢNG ĐẦƯ SƯ
 Ký tên: Phạm Công Tắc Ký tên : Thượng Trung Nhựt.

* * *
Sau đây là Châu Tri số 58 của Đầu Sư Thượng Trung 

Nhựt ban hành Nghị Định số 7 của Hội Thánh vừa nêu 
trên:

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

Tòa Thánh: Số 58 (Năm thứ năm)
Châu Tri cho chư vị Đẩu Quận Đạo và Chủ Thánh Thất

Chư Hiền hữu,
Tôi xin gởi theo đây một Tờ Nghị Định số 7 ngày 
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12–11– 1930 (22–9–Canh Ngọ) và một bảng tên họ mấy 
vị Thiên phong từ ngày thọ phong tới bây giờ không hành 
đạo, không công quả chi hết.

Kể từ đây, chư Hiền hữu phải cho Đạo hữu lưỡng 
phái biết rằng mấy vị ấy không có trong ĐĐTKPĐ nữa.

Chư Hiền hữu Chủ Thánh Thất,
Nhiều vị Chủ Thánh Thất và Bàn Cai Quản thiệt 

hết lòng sốt sắng lo Đạo, giấy tờ bộ sổ lo rành rẽ là lo cho 
chư tín đồ của Đấng Chí Tôn. Chư Hiền hữu được tâm 
chí như vậy là lo vun trồng cây đức cây nhơn. Đấng Chí 
Tôn sẽ ban ơn lành cho chư Hiền hữu. Hội Thánh hết 
lòng cám ơn.

Còn nhiều nơi làm sai lầm, không lo chân chỉnh cho 
nền Đạo trở nên thanh cao. Thảm thay!

Sự tệ ấy cũng nơi tánh đố kỵ, ganh hiền ghét ngõ, 
tranh quyền, không nhẫn nhịn nên sanh việc bất hòa, là 
phương giao chìa khóa cho tà quái xâm loạn vào nền Đạo 
làm cho nhiều vị ngơ ngẩn, xa chí Thánh, cứ tự tôn tự đại, 
không y một luật mà lo truyền chánh giáo, làm cho thuyền 
đạo linh đinh giữa vời, bị sóng bủa gió đùa. Người cầm 
lái điều đình phải lao công nhọc sức biết bao!

Chư Hiền hữu Đầu Họ Đạo,
Người sốt sắng lo phận sự, sắp đặt mỗi vị Giáo Hữu, 

Lễ Sanh đều có phần trách nhậm, mỗi vị Chánh Phó Trị 
Sự và Thông Sự dìu dắt mấy nóc gia trong đường đạo đức, 
khuyên làm lành lánh dữ, đừng dự đừng nghe những lời 
dụ dỗ làm rối loạn đổ máu sanh linh là điều đại kỵ trong 
nền Đạo. Khuyên nhủ chư Đạo hữu lưỡng phái hết lòng 
tín ngưỡng Trời Phật, tập tánh thật thà, lo công việc làm 
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ăn, an cư lạc nghiệp. Được như vậy là đời thái bình âu ca, 
nhà ngủ không đóng cửa, đường không lượm của rơi, thì 
Trời thương biết mấy!

Đừng ganh hiền ghét ngõ, bỏ tánh ngồi lê đôi mách, 
đừng nói hành ai hết vì nói xấu người thì mình mang tội 
trọng.

Xin chư Hiền hữu năng đi thúc hối Chức sắc lo 
phận sự, đi khuyên nhủ Đạo hữu lưỡng phái y như lời tôi 
khuyên bảo thì nền đạo trở nên thanh cao. Công quả lớn 
lao của chư Hiền hữu và Chức sắc với Đấng Chí Tôn là 
trong lúc nầy, phải dạy dỗ nhơn sanh đặng dạ hiền, phải 
rưới chữ đức chữ nhơn tới ven trời tới góc biển. Nói tắt 
một điều là từ Chức sắc tới tín đồ ai có bề thế ra đi khuyên 
nhủ người ta trở nên chí thiện chí lành thì được phước 
đức lớn lắm. Nền Đạo trở nên thanh cao, chư Hiền hữu 
ỡ trong nền Đạo thanh cao thì có chi quí báu hơn nữa.

Nhiều vị Đầu Họ Đạo sốt sắng đi lo phận sự và mỗi 
khi đi rồi có làm tờ phúc gởi về Tòa Thánh cho biết rõ cử 
chỉ đạo mỗi nơi. Hội Thánh rất cám ơn.

Còn nhiều vị lãnh chức mà không thấy làm việc 
chi hết.

Hội Thánh ước ao sao cho mỗi vị Đầu Họ Đạo, mỗi 
tháng phải đi dạy đạo các nơi trong Quận Đạo của mình, 
rồi làm tờ phúe cho Tòa Thánh rõ và mỗi tháng phải về 
Tòa Thánh ngày sóc đặng bàn tính việc hành đạo. Nếu 
iãnh chức mà không hành sự thì thiếu đạo đức rồi đó, vì 
không tròn trách nhậm, để tín đồ trong Quận Đạo của 
mình bơ vơ không hiểu chi hết như nhạn lạc bầy, gà mất 
mẹ thì tội lỗi biết bao!
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Xin chư vị nào còn sơ sót, phải ăn năn và lo lập 
công bồi đức, ấy là may mắn cho nền Đạo. Xin chư Hiền 
hữu hiệp với Chủ Thánh Thất và Bàn Cai Quản các nơi 
đặng xem xét cho kỹ Chánh Phó Trị Sự và Thông Sự nào 
không lo tròn phận sự thì chạy tờ hủy bỏ và xin công cử 
người khác.

Chư Hiền hữu đã có nạp Bộ và tánh hạnh đạo của 
Chức sắc từ Giáo Hữu đổ lên. Nay, tôi xin chư Hiền hữu 
lập Bộ Lễ Sanh nam nữ thuộc về Thánh Thất của Hiền 
hữu, xin biên hạnh đạo và công quả nơi Nóc hờ, xin lo 
gấp. Thánh Thất nào có gởi Bộ ấy về Tòa Thánh rồi thì 
khỏi làm nữa.

Hết dạ cám ơn và trông mong nơi tâm đạo của chư 
Hiền hữu đặng lo lắng ban hành sốt sắng mấy lời tôi mong 
ước trong tờ Châu Tri nầy.

Nay kính.
THƯỢNG ĐẦU SƯ

Chưởng Quản Tòa Thánh
(ấn ký)

NGÀY 1–10–CANH NGỌ (DL 20–11–1930) CẨU HỎI VỀ VIỆC ĐỆ SỚ DANH 
TỘI NHƠN QUA HTĐ HẦU LẬP TAM GIÁO TÒA DO ĐỨC LỸ CHỈ DẠY.

 � Phò loan: Hộ Pháp – Bảo Văn Pháp Quân.
 � Hầu bút: Phạm Văn Ngọ.

QUAN THÁNH DẾ QUÂN

Chào chư Hiền hữu.
Xin mời dùm chư vị Đại Thiên phong và Có.
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(Thượng Trung Nhựt, Thái Thơ Thanh và Thượng 
Có Thanh vào bái mạng. Ngọn cơ thượng rồi chiều theo 
từ lạy của ba vị đáp lễ.)

Chào chư Hiền hữu.
Ta vâng mạng lịnh Chí Tôn, đến thay mặt cho Người 

mà dạy dỗ đôi điều.
Nghe Ta:

Chánh bất kỵ tà quyền loạn pháp,
Khí bất dung nhũng lạm xu quyền.

Lý Đại Tiên đã nắm nơi tay Thiên điều quyết án, 
dầu cho Ngọc Hư toan chế cải cũng không qua Người, 
vì đã đặt trọn tội hình của quỉ hồn loạn chánh, nên định 
trừ khử đặng bảo thủ Chơn truyền. Chí Tôn ngậm sầu 
y lịnh thính.

Ta cùng Quan Âm Bồ Tát dã hết dạ cầu rỗi cùng 
nhiều người, song nghiêm hình khó thoát, lại nỗi, giờ 
định Thánh quyền diệt mị đã đến nên phải khử quỉ trừ tà.

Ta đã đắc lịnh cầm Thanh long đao vào Thánh địa, 
nhơn dịp giúp Thiên phong.

Tiếc gì Chơn linh Ta chưa vẹn bề nhập thế nên cơ 
hành động hữu vi chẳng đậng hoàn toàn.

Vậy Ta định cho hàng Thánh đã bị lầm mưu tà mị, 
mới có Đạo pháp bảo tồn, còn hạng lạm phong chẳng 
nên binh vực. Hộ Pháp và Thượng Đầu Sư khá hiểu nghe.

Thái Chánh Phối Sư nán đợi nhị vị Ngọc, Thượng, 
rồi có Lý Đại Tiên dạy nghe.

Có! An lòng, có Ta phồ trợ, cứ giữ tâm đạo thì còn 
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nhiều Đấng thiêng liêng trợ lực.
THĂNG.

NGÀY 2–10–CANH NGỌ (ĐL 21–11–1930) ĐỨC CAO THƯỢNG PHẨM 
GIÁNG CƠ GIAO QUYỀN THƯỢNG PHẨM CHO ĐỨC HỘ PHÁP ĐẾ BÀO 

CHỮA TỘI NHÂN NƠI TÒA TAM GIÁO.

 � Phò loan: Hộ Pháp – Bảo Vấn Pháp Quân.
 � Hầu bút: Phạm Văn Ngọ.

TRẦN VĂN XƯƠNG

Tệ Thần chào chư vị Thiên phong.
Có Thượng Phẩm đến.

CAO THƯỢNG PHẨM

Em chào Anh Ba[1], Em Tám. Cười…
Sáu[2], phái nữ sẽ đặng trọng dụng trong buổi nầy, 

em gắng lập thân, Qua hằng bảo hộ.
Em Tám[3], Qua vâng mạng Thầy đến truyền quyền 

Thượng Phẩm cho Em.
Qua có lắm điều cho Em hiểu biết chút ít cơ thiêng 

liêng của Đạo. Qua đã có phước hiểu đặng trong lúc qui 
Tiên. Em chớ nên phiền hà trách móc Chí Tôn về phong 
Thánh.

Em ôi! Chức sắc cầu phong đều là quĩ vị, khi Thiên 
thơ định ngưng Cơ Bút, chẳng có Thánh giáo, nên quỉ vị 
[1] Anh Ba: Đức Cao Thượng Phẩm gợi Ngài Bảo Văn Pháp Quân 
Cao Quỳnh Diêu là Anh Ba (Anh ruột).
[2] Sáu: Cô Sáu Giáo Hữu Hương Vàng, hiền thê của ông Sĩ Tải 
Phạm Văn Ngọ.
[3] Em Tám; Đức Cao Thượng Phẩm gọi Đức Hộ Pháp.
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lộng quyền, song cũng do bởi muội tánh của Thượng Đầu 
Sư cầu phong chẳng do Thánh giáo, mới để cho Đạo chịu 
thử thất vô vi, vì vậy mà làm cho nền Đạo chinh nghiêng, 
cơ Đạo rối rắm.

Tuy biết vậy, nhưng cũng do Thánh ý của Thầy. Em 
coi lại Thánh Ngôn thì thấy cả lời tiên tri của Thầy đều 
hiện tượng. Thầy đã nói Thầy thả một lũ hổ lang ở lộn 
cùng và hằng xúi cắn xé mình và lại hứa cho mình mặc 
thiết giáp đạo đức mà che chở lấy thân.

Thầy vì muốn cho Đạo tâm của mỗi dứa mình đặng 
quang minh rực rỡ, nên cho kẻ lấy cường bạo mà dạy 
mình. Lời ngon ngọt của Chí Tôn không bằng tiếng hỗn 
hào của lũ quỉ.

Qua đã cạn tỏ cùng Em những kẻ thù nghịch cùng 
Chánh truyền là những kẻ lo phương làm rối loạn, mà 
làm rối loạn mới có thế nâng đỡ trí thức tinh thần mình, 
rồi mới quyết thắng trong trận trí binh nầy, đặng trị bình 
thiên hạ.

Ngày nay là ngày cuối cùng của lũ quỉ ấy, vì đã hết 
phận sự của chúng nó rồi, có Quan Thánh Đế Quân ra 
tay trừ khử, người chỉ đợi xác thân vẹn toàn, đặng toan 
nhập thế, hầu chuyển động hữu vi. Em ngồi chờ xem cơ 
Trời day trở.

Qua đã đặng lời Thầy, bởi Giáo Tông cấm lịnh, dặn 
Em rằng: Những Chức sắc nào chẳng thọ phong nơi Cơ 
Phong Thánh thì chẳng bảo hộ.

Ấy luật Thiên điều trừ tà diệt mị, bảo thủ Chánh 
truyền. Em an lòng ra lịnh thúc lập Tạm Giáo Tòa:

Thượng Đầu Sư là . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TÒA
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Ngọc Chánh Phối Sư là. . . . . . . . . . . . . . THẨM ÁN
Thượng Chánh Phối Sư là  . . . . . . . . . . . NGHỊ ÁN
Thái Chánh Phối Sư là  . . . . . . . . . . . . . . NGHỊ ÁN
Buộc tội thì có Thượng Sanh, Ngọc Ch. Phối Sư, 

Bào chữa thì có Em và cả chi Đạo.
Phần Văn Pháp thì cũng y như Tòa Tam Giáo Kim 

Biên.
Văn Pháp bạch: Thế thì Qua phải tạm phong Commis 
Greữĩer[1] và Huissier[2] cho đủ người hành sự mới đặng, 
chớ một mình Qua ắt lo không kham.
Phải, Anh Ba[3]. Em lại phải xin Hộ Pháp cho Anh 

ấn tín đặng đủ quyền hành trong lúc nầy. Khi khác Em 
sẽ dặn thêm. Đợi hỏi Thầy cho trọn lịnh.

NGÀY 3–10–CANH NGỌ (DL 22–11–1930) ĐỨC LÝ GIÁO TÔNG HIỆP VỚI 
ĐỨC PHẠM HỘ PHÁP LẬP 6 ĐẠO NGHỊ ĐỊNH ĐỂ CHỈNH ĐỐN NỀN ĐẠO.

 � Phò loan: Hộ Pháp — Bảo Vãn Pháp Quân.
 � Hầu bút: Sĩ Tải Phạm Văn Ngọ.

TRẦN VĂN XƯƠNG

Chào chư vị Thiên phong.
Có Quan Thánh Đế Quân giáng.

QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN

Chào chư vị Thiên phong Hiệp Thiên Đài và Hương 

[1] Commis Greffier: Tham Tá Lục Sự.
[2] Huissier: Thừa phát lại.
[3] Anh Ba: Đức Cao Thượng Phẩm gợi Ngài Bảo Văn Pháp Quân 
Cao Quỳnh Diêu là Anh Ba (Anh ruột).



 ĐẠO LỊCH 5:Năm CANH NGọ (1930)

141

Lự Hiền muội.
Chư vị cứ thiết đàn, có Ta trấn thủ.

 ▶ TÁI CẦU:

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

LÝ GIÁO TÔNG

Chào chư hiền hữu, chư hiền muội.
Có Chí Tôn ngự. Chư hiền hữu, chư hiền muội khá 

mừng Người!
Lão cám ơn Thượng Đầu Sư làm vẹn phận sự giúp 

Lão.
Thượng Đầu Sư bạch: Đệ tử cùng cả Chức sắc đều hết 
lòng lo lắng, cúi xin Đức Giáo Tông từ bi tái nhậm 
quyền hành hầu chỉnh đốn nền Đạo.
À há! Thì cũng bởi Chí Tôn nài xin nhiều phen rằng 

chư hiền hữu chư hiền muội chưa dủ tư cách giáo dân.
Lão cũng rộng nghe theo. Đã trót năm để đủ cơ đời 

dạy ngoan chư hiền hữu, chư hiền muội.
Ngày nay, Lão định trừ diệt quỉ quyền, không cho 

rối loạn nền Đạo mà thử thách Thiên phong nữa.
Chư hiền hữu, chư hiền muội đã đủ tài lực đạo đức 

mà hành chánh rồi, thì Lão cũng nhứt định giữ nghiêm 
Luật pháp.

Vậy thì Lão hành chánh, cứ lấy công bình vô tư làm 
mực thước. Lão chẳng vi thương riêng mà che chở, Lão 
chẳng vì ghét riêng mà hành phạt.

Lão nói thiệt rằng: Đạo vốn của toàn cả chúng 
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sanh. Lão chẳng lẽ lấy tư mà làm công cho đặng. Lão 
phải chấp chánh quyền hành, công thưởng, tội trừng, 
cho đáng lý.

Chẳng phải bởi ngửa nghiêng cơ Đạo mà buộc 
Lão tùng đời. Lão lấy quyền vô vi càn khôn làm biểu 
hiệu. Lão chỉ vì tình nhau mà cho chư hiền hữu chư 
hiền muội biết trước rằng: Đừng ỷ công mà cả lòng 
khi lịnh.

Lão nhứt định chẳng hề tha thứ bao giờ, nên thì 
để, hư thì trừ. Chư hiền hữu, chư hiền muội đừng trách 
Lão quá ư nghiêm khắc nghe!

Hộ Pháp! Lão dùng văn chương thường dụng của 
nhà Nam đãng làm mấy Đạo Nghị Định nầy.

Hiền hữu gắng để ý hết vào, xem xét coi như chánh 
đáng thì ký tên cùng Lão, đặng ban hành, phòng có điều 
chi trở ngại cho Lão hiểu đặng toan sửa cải nghe!

(Sĩ Tải ráng chép y như văn Lão).
Sau đây, xin chép lại 6 Đạo Nghị Định do Đức Lý 

Giáo Tông hiệp lập với Đức Phạm Hộ Pháp ngày 3–10–
Canh Ngọ.
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ĐẠO NGHỊ ĐỊNH tHỨ NHỨt
* * *

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Đệ ngũ niên)

 � Chiếu y Pháp Chánh Truyền ban quyền hành cho 
Giáo Tông và Hộ Pháp,

 � Chiếu y Pháp Chánh Truyền ban quyền hành cho 
Đầu Sư,

 � Chiếu y Pháp Chánh Truyền ban quyển hành cho 
Chánh Phổi Sư;

NGHỊ ĐỊNH

ĐIỀU THỨ NHỨT: Cả Chức sắc Hội Thánh Cửu Trùng 
Đài và Hiệp Thiên Đài phải tuân y Pháp Chánh Truyền và 
Tân Luật mà hành đạo theo trách nhậm của mỗi người, 
lớn chẳng đặng giành quyền nhỏ, nhỏ chẳng đặng lấn 
quyền lớn.

ĐIỀU THỨ NHÌ: Chư Chức sắc Thiên phong phải tuân 
theo trật tự, lớn nhỏ phải phân minh, chẳng đặng phạm 
thượng làm nhơ danh của Đạo.

ĐIỀỤ THỨ BA: Cả Chức sắc Thiên phong Cửu Trùng 
Đài và Hiệp Thiên Đài phải ban hành Nghị Định nầy kể 
từ ngày rằm tháng 10, ai phạm tội, giải ra Tòa Tam giáo.

Làm tại Tòa Thánh Tây Ninh,
ngày mổng 3 tháng 10 năm Canh Ngọ

ký tên:
 HỘ PHÁP GIÁO TÔNG
 Phạm Công Tắc Lý Thái Bạch
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ĐẠO NGHỊ ĐỊNH tHỨ NHÌ
* * *

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Đệ ngữ niên)

 � Chiếu y Pháp-Chánh-Truyền ban quyền hành cho 
Giáo Tông và Hộ  háp,

 � Nghĩ vì chư Chức sắc Thiên phong có quyền đặc biệt 
ngoài luật đã định, còn quyền Hộỉ Thánh nữa,

 � Nghĩ vì thiếu luật Hội Thánh nên quyền hành chánh 
chẳng đặng vẹn toàn,

NGHỊ ĐINH

ĐIỀU THỨ NHỨT: Ban quyền hành cho Thượng Đầu Sư 
thay mặt cho Lão mà thi hành các phận sự Giáo Tông về 
phần xác, còn phần thiêng liêng có Lão.

ĐIỀU THỨ NHÌ: Chức sắc Cửu Trùng Đài, duy bậc 
Chánh Phối Sư phải tùng quyền mà hành chánh về phần 
chánh trị của Đạo, song đặng thế mặt cho Đầu Sư, đương 
buổi người cầm quyền Giáo Tông của Lão.

ĐIỀU THỨ BA: Mọi việc chi thuộc về quyền chánh trị 
đều giao cho Chánh Phối Sư.

ĐIỀU THỨ TƯ:  Chánh Phối Sư đặng trọn quyền thông 
công cùng chánh phủ và nhơn sanh, nhưng buộc phải có 
Hội viên nhơn sanh và Hội Thánh chăm nom cơ hành 
động.

ĐIỀU THỨ NĂM: Nghị Định nầy sẽ ban hành ngày rằm 
tháng 10 năm Canh Ngọ.

Làm tại Tòa Thánh Tây Ninh,
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ngày mổng 3 tháng 10 năm Canh Ngọ.
ký tên:

 HỘ PHÁP GIÁO TÔNG
 Phạm Công Tắc Lý Thái Bạch

ĐẠO NGHỊ ĐỊNH tHỨ BA
* * *

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Đệ ngũ niên)

 � Chiếu theo Pháp Chánh Truyền và Tân Luật,
 � Nghĩ vì chư Chức sắc nam nữ không phân quyền 

hành làm cho nữ lấn quyển nam, nam giành quyển nữ,

NGHỊ ĐỊNH

ĐIỀU THỨ NHỨT: Chánh Phối Sư nam phái hành chánh 
riêng nam, Chánh Phối Sư nữ phái hành chánh về nữ, 
nam nữ phân quyền.

ĐIỀU THỨ NHÌ: Chức sắc hành chánh các nơi chia quyền 
theo đẳng cấp như vầy:

 � Phối Sư phải ở tại Tòa Thánh,
 � Giáo Sư làm đầu một tỉnh,
 � Giáo Hữu làm đầu một họ,
 � Lễ Sanh làm đầu một quận,
 � Chánh Trị Sự làm đầu một làng,
 � Phó Trị Sự làm đầu một xóm cùng Thông Sự.

ĐIỀU THỨ BA: Cả Chức sắc có địa phận đặc biệt, chẳng 
đặng qua khỏi ranh đất trách nhậm của mình mà gây 
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điều ganh lẫn.
ĐIỀU THỨ TƯ: Cả chư Chức sắc phải tùng lịnh Hội 

Thánh, chẳng đặng tự chuyên mà cải sửa Chơn truyền 
của Đạo.

ĐIỀU THỨ NĂM: Những Chức sắc phạm tội về Nghị 
Định nầy phải bị giải ra Tòa Tam giáo.

ĐIỀU THỨ SÁU: Nghị Định nầy sẽ ban hành từ ngày 
rằm tháng 10 năm Canh Ngọ.

Làm tại Tòa Thánh Tây Ninh,
ngày mồng 3 tháng 10 năm Canh Ngọ.

ký tên:
 HỘ PHÁP GIÁO TÔNG
 Phạm Công Tắc Lý Thái Bạch

ĐẠO NGHỊ ĐỊNH tHỨ tư
* * *

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Đệ ngũ niên)

 � Chiếu theo Phấp Chánh Truyền ban quyền hành cho 
Chánh Phối Sư nam và nữ,

 � Bởi nghĩ vì quyền hành không đặc biệt sanh ra nghịch 
lẫn nhau, cơ Đạo chinh nghiêng, Đạo Đời chẳng 
hiệp, do đó :

NGHỊ ĐỊNH

ĐIỀU THỨ NHỨT: Thượng Chánh Phối Sư quyền xem 
xét các nơi, chăm nom Đạo hữu.
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ĐIỀU THỨ NHÌ: Ngọc Chánh Phối Sư đặng quyền trị 
Chức sắc phần Đạo và phần Đời, coi chơn truyền Hội 
Thánh, buộc Chức sắc làm y phận sự.

ĐIỀU THỨ BA: Thái Chánh Phối Sư đặng quyền điều 
đình sự phổ độ, tài liệu của Đạo đều nơi người chủ, định 
lương hướng cho Chức sắc Thiên phong, lo về tài chánh.

ĐIỀU THỨ TƯ: Thượng Chánh Phối Sư đặng quyền 
thay mặt cho toàn Đạo mà giao thông cùng chánh phủ và 
cả tín đồ, quyền giáo dục nhơn sanh nơi tay người nắm, 
làm chủ Hội Nhơn Sanh.

ĐIỀU THỨ NĂM: Ngọc Chánh Phối Sư cầm quyền sửa 
trị cả Chức sắc, tín đồ, thì quyền tạp tụng cũng nơi tay 
người nắm chặt.

ĐIỀU THỨ SÁU: Thái Chánh Phối Sư đặng quyền cầu 
xin Chức sắc hành đạo tha phương, song tại nơi người 
điều độ, làm Chủ tọa Hội Thánh.

ĐIỀU THỨ BẢY: Cả quyền hành đã phân định trong 
Cửu Viện đều y như trước.

ĐIỀU THỨ TÁM: Nghị Định nầy sẽ ban hành từ ngày 
rằm tháng 10 năm Canh Ngọ.

Làm tại Tòa Thánh Tây Ninh,
ngày mổng 3 tháng 10 năm Canh Ngọ.

ký tên:
 HỘ PHÁP GIÁO TÔNG
 Phạm Công Tắc Lý Thái Bạch

ĐẠO NGHỊ ĐỊNH tHỨ NĂm
* * *
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Đệ ngũ niên)

 � Chiếu theo Pháp Chánh Truyền đã ban hành từ thử,
 � Nghĩ vì chư Chức sắc thọ phong chẳng hiến thân trọn 

vẹn cho Đạo, làm cho thiếu kém kẻ hành đạo, chư Đại 
Thiên phong thiếu sức giúp, nên :

NGHỊ ĐỊNH:

ĐIỀU THỨ NHỨT: Buộc cả Chức sắc đã thọ phong phải 
phế đời hành đạo.

ĐIỀU THỨ NHÌ: Những Chức sắc trọn hiến thân cho 
Đạo mới đặng kể vào Hội Thánh, còn những kẻ ngoài 
vòng thì chẳng dự vào chánh trị của Đạo.

ĐIỀU THỨ BA: Vì công khai Đạo của nhiều người nên 
cho những kẻ nào đặng Hội Thánh nhìn rằng: hữu công 
cùng đạo vào hàng Chức sắc Hàm phong.

ĐIỀU THỨ TƯ: Nghị Định nầy sẽ ban hành từ ngày rằm 
tháng 10 năm Canh Ngọ.

Làm tạỉ Tòa Thánh Tây Nính,
ngày mống 3 tháng 10 năm Canh Ngọ.

ký tên:
 HỘ PHÁP GIÁO TÔNG

 Phạm Công Tắc Lý Thái Bạch

ĐẠO NGHỊ ĐỊNH tHỨ sÁu
* * *
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
 � Chiếu theo Pháp Chánh Truyền cùa cả Hội Thánh 

Bát Quái Đài, Cửu Trùng Đài, Hiệp Thiên Đài,
 � Nghĩ vì Pháp Chánh Truyền, Lão đã dạy Hộ Pháp 

chú giải, chẳng thi hành từ thử, làm cho Cửu Trùng 
Đài và Hiệp Thiên Đài phản khắc Đạo quyền, gây 
nên rối loạn chánh giáo Chí Tôn.

NGHỊ ĐỊNH:

Hai vị Thiên phong Giáo Tông và Hộ Pháp phải điều 
đình Hiến Pháp, sửa trị đài mình cho hiệp Pháp Chánh 
Truyền, nên đồng ký tờ nầy mà ước hẹn.

Làm tại Tòa Thánh Tây Ninh,
ngày mổng 3 tháng 10 năm Canh Ngọ.

ký tên:
 HỘ PHÁP GIÁO TÔNG
 Phạm Công Tắc Lý Thái Bạch

* * *
Theo Đạo Nghị Định thứ nhì:
Đức Lý Giáo Tông giao quyền hành Giáo Tông hữu 

hình tại thế cho Ngài Đầu Sư Thượng Trung Nhựt, còn 
quyền hành Giáo Tông vô hình nơi Cõi Thiêng liêng thì 
vẫn do Đức Lý nắm giữ. Như vậy, quyền hành Giáo Tông, 
Đức Lý phân làm 2: phần hữu hình tại thế và phần vô 
hình thiêng liêng.

Phần vô vi vô hình do Đức Lý nắm giữ.
Phần hữu hình tại thế giao cho Ngài Thượng Đầu 

Sư nắm giữ. Do đó, Ngài Thượng Đầu Sư bây giờ là Giáo 
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Tông hữu hình tại thế của Đạo Cao Đài, nên toàn đạo 
gọi Ngài là Đức Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung. Ngài 
được mặc Đạo phục Giáo Tông chầu lễ Đức Chí Tôn.

Chúng ta lưu ý chữ “Quyền” trong chữ Quyền Giáo 
Tông ở đây có nghĩa đặc biệt là: Nắm quyền hành hữu 
hình tại thế, không có quyền hành nơi Cõi Thiêng liêng 
vô hình.

Cũng trong Đạo Nghị Định thừ hai nẩy: Ba vị Chánh 
Phối Sư (Thái Thơ Thanh, Thượng Tương Thanh, Ngọc 
Trang Thanh) đặng thế mặt cho Đầu Sư khi hữu sự. Có 
người hiểu lầm rằng, Đức Lý Giáo Tông cho Ba vị Chánh 
Phối Sư lên làm Quyền Đầu sư. Nếu được lên làm Quyền 
Đầu Sư thì được mặc áo mão Đầu Sư để chầu lễ Đức Chí 
Tôn. Ba vị Chánh Phối Sư nầy chưa được như vậy, mà chĩ 
được thế mặt Đầu Sư khi hữu sự mà thôi. Chúng ta không 
nên có sự hiểu lầm như vậy.

Theo Đạo Ngtíị Định thứ ba:
Các vị Chức sắc từ phẩm Phối Sư trở lên, hành đạo 

tại Tòa Thánh nên phải ở luôn tại Tòa Thánh. Như vậy, 
các Chức sắc cao cấp: Chưởng Pháp, Đầu Sư, Chánh Phối 
Sư và Phối Sư đều phải ở thường trực tại Tòa Thánh để 
hành đạo.

Từ lâu nay, các vị Chức sắc nầy thường ở tại gia đình, 
hay còn đang làm việc tại các cơ quan của nhà nước, chỉ lui 
tới Tòa Thánh khi có hội họp hay có những việc Đạo cần 
thiết. Nay với Đạo Nghị Định thứ ba nầy, Đức Lý buộc 
phải phế đời hành đạo, ở hẳn tại Tòa Thánh Tây Ninh.

Ông Phối Sư Thái Ca Thanh (Nguyễn Văn Ca) từ 
lâu nay vẫn ở tại tư gia của Ngài tại cầu Vỹ, Mỹ Tho, đi 
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lên xuống Tòa Thánh khi có đạo sự cần thiết, nay phải 
tuân hành Đạo Nghị Định nầy, nên ông xin phép Đức 
Quyền Giáo Tông cho ông trở về gia đình để thu xếp việc 
nhà trong vòng nửa tháng, rồi sau đó sẽ trở lại Tòa Thánh 
ở luôn đặng làm việc Đạo.

Đức Quyền Giáo Tồng đồng ý và căn dặn: Ông Ca 
về thu xếp việc nhà là điều tốt, nhưng đừng ghé Thánh Thất 
Cầu Kho, vì nơi đây đã tách ra khỏi Tòa Thánh, tự lập riêng 
thành Chi phái. Họ sẽ lôi kéo ông nhập phe với họ.

Ông Ca hứa chắc chắn sẽ không ghé Thánh Thất 
Cầu Kho, khi đi về nhà cũng như khi đi lên Tòa Thánh.

Ông Ca tuy hứa vậy, nhưng cũng tò mò muốn biết 
những bạn ở Thánh Thất cầu Kho thế nào, nên quên lời 
hứa, ghé Thánh Thất cầu Kho. Ở đây, ông bị họ thuyết 
phục, nên ở luôn tại Cầu Kho 2 tuần lễ, và sau đó, ông về 
cầu Vỹ thành lập Chi phái Minh Chơn Lý, lấy Thánh Thất 
cầu Vỹ do ông lập ra tại đây làm Tòa Thánh Trung ương, 
không tùng phục mà còn chống lại Tòa Thánh Tây Ninh.

Ông Ca lập cơ bút riêng, cơ bút nầy phong ông Ca 
lên chức Đầu Sư Thái Ca Nhựt, thời gian sau, cơ phong 
ông lên chức “Cửu Trùng Đài”. Cũng do cơ bút nầy, ông 
Ca bỏ thờ Thiên Nhãn, thay vào đó là thờ hình Trái Tim.

Minh Chơn Lý là Chi phái thứ ba được thành lập 
do ông Phối sư Thái Ca Thanh cầm đầu.

Theo Đạo Nghị Định thứ sáu:
Đức Phạm Hộ Pháp vâng theo lịnh của Đức Lý Giáo 

Tông chú giải Pháp Chánh Truyền. Có nhiều chi tiết 
trong PCT mà Đức Hộ Pháp chưa hiểu rõ hết, Đức Ngài 
cùng với Ngài Bảo Văn Pháp Quân Cao Quỳnh Diêu phò 
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cơ cầu Đức Chí Tôn hay Đức Lý Đại Tiên giải rõ từng 
chi tiết, hoặc nhiều khi Đức Hộ Pháp chấp bút, nhờ vậy, 
Đức Ngài giải thích rõ ràng từng chi tiết, rất dễ hiểu và 
dễ thi hành. Cuối cùng, sau khi chú giải xong, Đức Hộ 
Pháp lập đàn cầu Đức Lý Giáo Tông duyệt xét toàn bộ, 
đọc cho Đức Lý nghe từng đoạn một để Đức Lý xem xét 
và bổ sung một số vấn đề, sửa chữa những từ ngữ eho thật 
chính xác. Có nhiều chỗ Đức Lý khen hay (để chữ Hay 
giữa 2 dấu ngoặc) hay Đức Lý khen: Áng văn tuyệt tác!

Cuốn “Pháp Chánh Truyền Chú Giải” nầy rất quan 
trọng vì là Hiến Pháp của Đạo Cao Đài, được giao cho 
Hội Thánh ấn hành ra cho toàn Chức sắc, Chức việc và 
Đạo hữu học tập nghiên cứu để hiểu biết cách tổ chức 
của Đạo và phận sự của mỗi người mà thi hành cho đúng.

NGÀY 8–10–CANH NGỌ (DI 27–11–1930) CHÂU TRI 61 VỂ VIỆC PHÁT 
GIẤY THÔNG HÀNH CHO ĐẠO HỮU.

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Năm thứ năm)

Số: 61 Tòa Thánh, ngày 27–11–1930 (8–10–Canh Ngọ).

CHÂU TRI

Cho chư vị Đầu Quận Đạo và Chủ Thánh Thất.
Chư Hiền hữu,
Hạ nguơn vừa đến, tôi xin nhắc chư Hiền hữu coi 

lại mấy tờ Châu Tri của Tòa Thánh ban hành trong mấy 
năm nay.

Có chỗ không thi hành Châu Tri ây, có chỗ thi hành 
không trọn vẹn, không sao lục phát ra cho Chánh Phó Trị 
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Sự đặng truyền ra cho Đạo hữu, nên nền Đại Đạo còn 
chinh nghiêng. Nhứt, tôi xin nhắc tờ Châu Tri số 44 đề 
ngày 16–6–âl.

Tôi có nhắc xem xét giây răng cưa phát cho Đạo hữu. 
Vạn sự khởi đầu nan. Hồi ban sơ, chúng ta muốn phổ 
thông Đạo cho mau vì Đạo khai trễ một ngày thì hại cho 
nhơn sanh một ngày, nên ai cầu Đạo thì phát giấy răng cưa 
(Certificat de Baptême) liền, không chờ cho thờ phượng 
và biết sám hối ăn năn rồi mới phát. Nhiều người giả đối 
đi nhập môn đôi ba chỗ, rồi xin giây răng cưa mỗi chỗ về, 
không thờ phượng, không lo tu hành ăn năn chừa lỗi, để 
giây răng cưa trong mình, đi nơi nầy chốn kia mà gạt gẫm 
Đạo hữu thật thà hơn mình.

Vì thấy mối tệ ấy, tôi mới dạy tu Bộ Đạo hữu cho 
hoàn toàn đặng có Bộ sổ Đạo hữu thiệt thà thờ phượng.

Nay Hội Thánh có lập sắc phái như Certificat de 
Baptême cửa đạo Thánh giáo Gia Tô, như sắc phái của 
đạo Phạt (Thiền lâm).

Chư Hiền hữu coi theo Bộ đặng phát không sắc 
phái nầy, còn giấy răng cưa trước đây hủy bỏ hết. Chư 
Hiền hữu ráng chăm nom việc phát sắc phái đây, không 
cho thâu tiền của Đạo hữu. Các Hộ nạp Bộ Đạo cho Tòa 
Thánh thì có biên lai hết. Tồa Thánh cứ đo theo Bộ Đạo 
mà phát sắc phái cho các Họ Đạo, Nơi nào lập Bộ bỏ sót 
tín đồ của Đấng Chí Tôn thì chịu tội lấy.

Việc phát Giây Thông hành cho người đi lo hành 
đạo đặng ngăn ngừa những kẻ giả dối, trộm lịnh cướp 
quyền, thì nhiều nơi chưa thi hành chi hết nên có nhiều 
người in giấy thiệp đề ở dưới tên mình “Tòa Thánh Cao 
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Đài Tây Ninh” rồi đi nơi nầy chốn kia khoe nói đi phổ 
thông Đạo, đi truyền Đạo dạy Luyện đạo, bày nhiều việc 
mơ hồ mộng mị.

Than ôi! Đời Hạ nguơn cuối cùng, mưu tà quái rất 
nhiều ngăn ngừa không xiết, cũng bởi trong Đạo đố kỵ, 
ganh hiền ghét ngõ, không lập thế lo truyền trọn lời phủ ủy.

Việc mấy người đi tới công quả nơi Tòa Thánh cũng 
không tuân theo mấy lời đặn trong mấy Châu Tri nhắc 
trên đây.

Than ôi! Người chèo thuyền hướng tới, lắm kẻ kéo 
trở lui, biết chừng nào qua biển khổ!

Nay kính.
Thượng Đầu Sư Chưởng Quản Tòa Thánh

THƯỢNG TRƯNG NHỰT

NGÀY 30–10–CANH NGỌ (ĐL 19–12–1930) NGHỊ ĐỊNH CỦA ĐỨC HỘ 
PHÁP CÓ ĐỨC LỶ PHÊ Y:

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Đệ ngũ niên)

 � Chiếu y Pháp Chánh Truyền ban quyền hành cho Hộ 
Pháp, chưởng quản Hiệp Thiên Đài,

 � Chiếu y Nghị Định của Hội Thánh Cửu Trùng Đài,

NGHỊ ĐỊNH

ĐIỀU THỨ NHỨT: Thượng Đầu Sư đã cầm quyền Giáo 
Tông về phần xác, tức là nắm quyền Tòa Tam Giáo Cửu 
Trùng Đài; vậy thì Thượng Đầu Sư là Chánh Tòa của 
Tòa Tam Giáo kỳ mùng 1 tháng chạp nầy cho tới ngày 
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lập Nghị Định khác nữa.
ĐIỀU THỨ HAI: Ngọc Chánh Phối Sư quyền Ngọc Đầu 

Sư làm Tòa Tạp Tụng, cầm quyền Kiểm án và Buộc án 
cùng Thượng Sanh.

ĐIỀU THỨ HA: Chánh Thượng Phối Sư quyền Thượng 
Đầu Sư và Chánh Thái Phối Sư quyền Thái Đầu Sư làm 
nghị án.

ĐIỀU THỨ TƯ: Cửu Trùng Đài, Hội Thánh và Hội 
Nhơn Sanh đặng trạch cữ 2 người thay mặt làm Thẩm án.

ĐIỀU THỨ NĂM: Nghị Định nầy sẽ ban hành kể từ ngày 
mùng 1 tháng 11 năm Canh Ngọ.

Làm tại Tòa Thánh ngày 30–10–Canh Ngọ.
Ký tên:

Hộ Pháp Phạm Công Tắc.
 Phê y và ban hành:
 Ký tên:
 Giáo Tông Lý Thái Bạch.

ĐÊM 5–11–CANH NGỌ (DL 24–12–1930): ĐÊM NOEL. ĐỨC LÝ GIÁO 
TÔNG TÁI THỦ QUYỀN HÀNH, NẮM CƠ THƯỞNG PHẠT

 h Yếu cầu xem TNHT, bài Thánh Ngôn ngày 5–11–Canh Ngọ: 
(TNHT1–2HN, B 154).

Trước đây, Đức Lý Giáo Tông vì không thi hành 
được quyền hành Giáo Tông nên Đức Ngài xin Đức Chí 
Tôn từ chức. Nguyên do nào đưa đến sự việc nầy?

Bởi vì sau khi Khai Đạo chẳng được bao lâu thì có 
một vài Chức sắc Thiên phong có ý muốn tự lập riêng, 
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thành lập các Chi phái, không tùng phục mạng lịnh của 
Tòa Thánh Tây Ninh.

Đó là các ông:
 • Giáo Hữu Ngọc Chính Thanh (Nguyễn Văn Chính) 

lập Chi phái Tiên Thiên ở Cai Lậy.
 • Giáo Sư Thượng Kỳ Thanh (Vương Quan Kỳ) lập 

Chi phái Cầu Kho tại Thánh Thất Cầu Kho Sài Gòn.
 • Phối Sư Thái Ca Thanh (Nguyễn Văn Ca) lập Chi 

phái Minh Chơn Lý ở Cầu Vỹ, Mỹ Tho.
Đức Lý Giáo Tông muốn dùng quyền hành Giáo 

Tông của mình để trục xuất những Chức sắc đã tách ra 
lập Chi phái nhưng Đức Chí Tôn cản hoài không cho, 
bởi vì Đức Chí Tôn biết rằng, nếu đã phân lập Chi phái 
thì không thế gì qui tụ trở lại được, nên Đức Chí Tôn cản 
Đức Lý để Đức Chí Tôn cố gắng kêu gọi những vị Chức 
sắc ấy hồi tâm, trở về Tòa Thánh.

Do đó, Đức Lý Giáo Tông không thể đỉều hành được 
nền Đạo, nên Ngài buộc lòng phải xin từ chức.

Lòng thương yêu của Đức Chí Tôn thật vô hạn, 
nhưng các Chức sắc lập Chi phái, vì phàm tâm lấn lướt 
Thánh chất, nên không một vị nào chịu trở về Tòa Thánh.

Do đó, Đức Chí Tôn đành phải triệu Đức Lý trở lại 
cầm quyền Giáo Tông để xử trị các Chức sắc không tuân 
theo luật pháp của Hội Thánh Tòa Thánh Tây Ninh, và 
Đức Chí Tôn dạy Hội Thánh làm lễ Đăng điện cho long 
trọng để Đức Lý tái thủ quyền hành, điều đình nền Đạo.
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NGÀY 9–11–CANH NGỌ (DI 28–12–1930) ĐỨC QUYỀN GIÁO TỔNG RA 
CHÂU TRI 66 NGĂN NJỪA KẺ GIẢ TÂM.

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHO ĐỘ
(Đệ ngũ niên)

Tòa Thánh
Số: 66 Tòa Thánh, ngày 28 Décembre 1930.

CHÂU TRI
Cho chư Hiền hữu Đầu Quận Đạo, Đầu Họ Đạo 

và Chủ Thánh Thất.

Chư Hiền hữu,
Từ cổ chí kim, trong tôn giáo nào cũng phải có trật 

tự lễ nghĩa. Trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ đã có định:
1. Trách nhậm của mỗi Chức sắc.
2. Kinh sách, Châu Tri, tờ giây chi chi cũng do nơi 

Tòa Thánh ban hành ra cho Đầu Quận, Đầu Họ 
và chư vị Chủ Thánh Thất do theo mà bố cáo cho 
Đạo hữu thông hiểu.
Mới đây, nhiều Chức sắc không có quyền ban hành 

việc chi cho chư Hiền hữu, tự do không tuân luật Đạo, 
in kinh sách lấy danh ĐĐTKPĐ để trên bìa sách mà gởi 
cho chư Hiền hữu, ây là một việc làm cho rối loạn trong 
nền Đạo.

Đức Lý Giáo Tông đã ban hành rành rẽ cho ba vị 
Chánh Phối Sư nam phái và Nữ Chánh Phối Sư lo hành 
chánh.

Vậy, từ đây, giấy tờ kinh sách chi chi, không phải tôi 
hay là ba vị Chánh Phối Sư ký tên và có đóng dấu của mỗi 
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phái (Ngọc, Thượng, Thái) của Đấng Chí Tôn định, và tờ 
giấy Châu Tri của bà Nữ Chánh Phối Sư nữ phái Hương 
Thanh thì bà ký tên và con dấu của bà, không phải mấy 
vị trên đây ký tên và con dấu ấn tích, thì đừng tuân theo 
và đừng nhìn là giấy tờ của Chức sắc trong Đạo.

Xin chư Hiền hữu lưu ý và phát Châu Tri nầy cho 
Chánh, Phó Trị Sự và Thông Sự bố cáo cho chư Đạo hữu 
lưỡng phái biết mà ngăn ngừa những người vì ganh hiền 
ghét ngõ mà muốn phân chia con cái của Thầy, không 
khác nào như phân thây xẻ thịt của Thầy.

Nay kính.
Thượng Đầu sư

THƯỢNG TRƯNG NHỰT

NGÀY 12–11–CANH NGỌ (DL 31–12–1930) CHÂU TRI SẾ 67 CỦA NGỌC 
CHÁNH PHÔI SƯ NGỌC TRANG THANH CẤM LUYỆN BÙA CHÚ, TUYỆT 

CỐC.

Về việc Giáo Hữu Ngọc Chính Thanh (Nguyển Văn 
Chính) ở Cai Lậy luyện bùa chú, và nhóm ông Ngô Đức 
Nhuận, Nguyễn Ngọc Điền tuyệt cốc luyện phép.

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Đệ ngũ niên)

Tòa Thánh
Số 67 Tòa Thánh, ngày 31 Décembre 1930,

CHÂU TRI
Cho chư Hiền hữu Đầu Họ Đạo, chủ Thánh Thất.

Chư Hiền hữu,
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Tôi có nghe nhiều Chức sắc và lắm Đạo hữu đặt điều 
đi mê hoặc, dụ dỗ nhơn sanh, đến các Thánh Thất truyền 
bá việc cầu sám, cầu đạo theo Cựu Luật Minh Đường, 
Minh Sư, dạy ăn ngọ và tuyệt cốc, v.v... Mấy người nầy lấy 
ý riêng của mình mà làm, không có lịnh Tòa Thánh cho 
phép. Ấy là điều giả dối.

Mấy người nầy muốn mê hoặc nhơn sanh, tặng mình 
đạo cao, làm tôn sư tại thế. Thiệt trái hẳn với ĐĐTKPĐ. 
Tôi đã hay:

 � Có Giáo Hữu Chính (Ngọc Chính Thanh) đi mê 
hoặc chư Đạo hữu, buộc minh thệ rồi y vẽ bùa chú, 
dạy tập bay té lên té xuống và làm nhiều việc phi lý.

 � Có tên Ngô Đức Nhuận, 41 tuổi, ở Mỹ Tho, tu theo 
Minh Sư, nay nhập môn theo Tam Kỳ Phổ Độ, bày 
chuyện tuyệt cốc, rồi đi mê hoặc trong Đạo hữu, biểu 
đừng ăn cơm nữa, ăn rau, trái cây, bày nhiều việc dị 
đoan, xâm nhang vào mặt vào mũi.

Hội Thánh định trục xuất tên Nhuận nầy và những 
người theo tên Nhuận. Ngày sau, như biết ăn năn sám hối, 
Hội Thánh sẽ xét lại cho.

Luôn đây, tôi xin nhắc việc sau nầy cho chư Thiên 
phong Chức sắc và Chủ Thánh Thất nhớ.

Đã có Châu Tri cho các nơi hiểu rấng: Người đi hành 
đạo đều phải có giấy của Tòa Thánh hay là của Thánh Thất 
sở tại mình chứng kiến mới đặng. Cớ sao nhiều người bất 
tuân lịnh Tòa Thánh, lạm dụng quyền hành, bày chuyện 
tựu hội đông đảo cho Chánh phủ phải bắt buộc làm cho 
nền đạo chinh nghiêng.

Từ đây, Chư Đạo hữu Đầu Họ và Chủ Thánh Thất 



ĐẠO LỊCH 5:Năm CANH NGọ (1930)

160

nên để hết tâm trí lo ngăn ngừa việc nầy cho lắm, sắp đặt 
người đi cắt nghĩa cho chư tín đồ hiểu rằng: Tôn chỉ của 
Đạo là đạy cho người biết thờ kỉnh Trời Phật, giữ dạ 
hiền lương ngay thật, bỏ lần tánh phàm phu, ganh 
ghét, tự bạo tự kiêu, phải rèn lòng từ bi bác ái, đạo 
đức khiêm cung, hòa thuận, thương yêu, siêng năng 
giúp đỡ nhau, phải ráng tập cho được các hạnh tốt kể 
trên đây, rồi lần lần sẽ đoạt đặng Thánh đức. Ấy là sư 
cao thượng của người vào cửa Đạo sửa mình cho chơn 
chánh trong sạch, rồi dạy lại người đời cũng ờ chơn 
chánh như mình.

Tôi ước ao sao chư Hiền hữu hằng ngày nhớ xét 
mình. Mỗi ngày vào lạy Đấng Chí Tôn rồi hỏi lại lòng coi 
phận sự mình ngày đó xong chưa, như còn điều chi sơ sót 
lầm lạc thì phải sửa. Nếu được vậy, thì rất may mắn hữu 
ích cho nhơn sanh. Xin chư Hiền hữu gắng lưu tâm, mỗi 
ngày hằng cầu nguyện và xét mình thì Đức Chí Tôn và 
chư Thánh chư Thần sẽ bố hóa cho chư Hiền hữu đủ đức 
tánh, đủ phương châm dìu dẫn nhơn sanh đi vững vàng 
theo đường chánh giáo, khỏi lầm lạc vào nẻo vạy tà nữa.

Chư Hiền hữu ráng trau mình cho nên chí Thánh 
và dạy cho cả tín đồ hiểu rằng: Từ xưa đến nay, các bậc 
Thánh Hiền đều có công khổ cực giúp đời, chế sửa 
phong tục trong nước trở nên tốt đẹp nên mới đắc 
đạo chớ chẳng phải nhờ sự luyện đạo, tuyệt cốc hay 
học phép mầu nhiệm mà đặng siêu phàm nhập Thánh.

Tôn chì ĐĐTKPĐ là đi truyền Chánh giáo cho 
nhơn sanh đặng cứu kẻ hữu căn qui hồi cựu vị và làm 
cho đời trở nên thái bình, nhà ngủ không đóng cửa, ngoài 
đường của rơi chẳng lượm.



 ĐẠO LỊCH 5:Năm CANH NGọ (1930)

161

Cặn kẽ mấy lời, xin chư Hiền hữu lưu tâm sao lục 
truyền bá Châu Tri nầy cho tín đồ rõ và xin giao lại cho 
Đầu Họ Tỉnh Nữ phái một bổn.

Nay kính.
CHÁNH NGỌC PHỐI SƯ

Quyền Ngọc Đầu Sư
Ngọc Trang Thanh

*
Ông Giáo Hữu Ngọc Chính Thanh ở Cai Lậy, sau 

khi nhập môn cầu Đạo, ông được Đức Chí Tôn phong 
chức Giáo Hữu, nhưng ông không hành đạo phổ độ nhơn 
sanh, mà tổ chức cầu cơ học luyện các phép huyền diệu, 
bị Hội Thánh cấm và đòi ông về Tòa Thánh nhưng ông 
không tuân, nên ông tách ra khỏi Tòa Thánh, lập Chi 
phái Tiên Thiên. Sau đó, ông được cơ bút của ông phong 
lên chức Chưởng Pháp, lập Tòa Thánh Châu Minh tại 
làng Sóc Sãi tỉnh Bến Tre.

Chi phái Tiên Thiên được xem là Chi phái thứ ba 
sau Chiếu Minh và Minh Chơn Lý.

Ông Ngô đức Nhuận, còn gọi là Nguyễn Ngọc Điền 
hay Ruộng, cầm đầu một nhóm chừng mười mấy người, 
đủ cả nam nữ, đang làm công quả tại Tòa Thánh, được 
Ngài Đầu sư Ngọc Lịch Nguyệt dạy cho phép tu ép xác 
để luyện pháp thuật bay được như chim, nên phải tịch 
cốc, tức là không ăn ngũ cốc, chỉ ăn trái cây, để được nhẹ 
mình tập bay, nhưng không bao giờ bay được, họ bị mê 
hoặc mà thôi. Hội Thánh buộc phải trục xuất ra khỏi Tòa 
Thánh. Họ làm nhiều việc rất kỳ lạ mà chánh quyền Pháp 
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cho họ là nhóm người điên.
Nhóm nầy chỉ gồm chừng mười mấy người, không 

có ai nhập theo, dần dần tan rã theo thời gian và mất 
hẳn. Do đó, không thể kể nhóm nầy là một Chi phái của 
Đạo Cao Đài.

NGÀY 30–11–CANH NGỌ (DL 18–1–1931) ĐỨC LÝ GT LẬP THẬP HỈNH ĐỂ 
ĐỊNH ÁN NGƯỜI PHẠM LUẬT ĐẠO.

Phò loan: Hộ Pháp – Bảo Văn Pháp Quân.

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

LÝ GIÁO TÔNG

Chào chư hiền hữu, chư hiền muội.
Lão đến định các hình phạt hữu vi, mỗi đều để cho 

chư hiền hữu chư hiền muội hiệp tâm với Lão.
Vậy thì: – Đại tội, Lão để số 1,

– còn Tiểu tội thì Lão để số 10.
 � TỘI THỨ NHỨT: Trục xuất.
 � TỘI THỨ NHÌ: Giáng cấp tới tín đồ hay là buộc hành đạo 

ngoại quốc, trừ ra các xứ lân bang Nam quốc như: Ai 
Lao, Tần quốc.

 � TỘI THỨ BA: Giáng cấp từ phẩm đương quyền xuống 
tới hai hay là một cấp.

 � TỘI THỨ TƯ: Ngưng quyền từ 3 năm đến 5 năm.
 � TỘI THỨ NĂM: Ngưng quyền từ 1 năm tới 3 năm và phạt 

vào Tịnh Thất.
 � TỘI THỨ SÁU: Phạt vào Tịnh Thất từ 1 tháng tới 1 năm 
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mà còn hành chánh như thường.
 � TỘI THỨ BẢY: Thuyên bổ đi nơi khác chỗ của mình 

đương hành đạo.
 � TỘI THỨ TÁM: Phải về Tòa Thánh đặng gần Lão và Hộ 

Pháp đặng học đạo.
 � TỘI THỨ CHÍN: Phải ăn năn sám hối thọ tội cùng*chúng 

sanh.
 � TỘI THỨ MƯỜI: Hầu kẻ hữu đức hạnh của Hội Thánh 

định đặng cầu học đạo.
Ấy là Mười hình phạt riêng của Hội Thánh, chúng 

ta đồng ưng định.
Vậy ngày mai, chiếu y theo trọng khinh mà định 

án nghe.
THĂNG.

*
Theo Thập Hình nầy thì:
Tội nặng nhứt là bị Trục Xuất ra khỏi Đạo.
Tội nhẹ nhứt là hầu người hữu đức để học đạo.
Yêu cầu độc giả xem chi tiết trong quyển ĐẠO LUẬT 

NĂM MẬU DẦN, Chương thứ tư: Tòa Đạo.

NGÀY 1–12–CANH NGỌ (ĐL 19–1–1931) LẬP TÒA TAM GIÁO CTĐ ĐỊNH 
ÁN NHỮNG CHỨC SẮC PHẠM TỘI.

Do theo lịnh của Đức Lý Giáo Tông, Ngài Đầu Sư 
Thượng Trung Nhựt, nay là Quyền Giáo Tông, lập phiên 
Tòa Tam Giáo CTĐ để định án những Chức sắc không 
hành đạo hay có hành đạo mà sai trái với Tân Luật và 
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Pháp Chánh Truyền, theo Thập Hình của Đức Lý Giáo 
Tông qui định.

Đó là quí Ông:
– Phối Sư Thái Ca Thanh.
– Các Chức sắc lập Chi phái Cầu Kho.
(Thiếu tài liệu về Bản án cảa phiên tòa nẩy).

NGÀY 15–12–CANH NGỌ (DL 2–2–1931) CHÁNH PHỐI SƯ THƯỢNG 
TƯƠNG THANH RA CHÂU TRI SỐ 1:

Sắp đặt việc công cử Bàn Trị Sự Huơng Đạo và 
cử Phái viên tham dự Đại Hội Nhơn Sanh iần đầu tiên 
trong Đạo.

Ngài Thượng Chánh Phối Sư Thượng Tương Thanh 
(Nguyễn Ngọc Tương) tuân lịnh Đức Lý Giáo Tông, phế 
đời (xin nghỉ làm Chủ Quận) về Tòa Thánh nhậm chức 
Thượng Chánh Phối Sư vào đầu năm 1931 để hành đạo.

Ngài ra Châu Tri số 1, nguyên văn như sau:

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Đê ngũ niên)

Tòa Thánh
Số 1 CHÂU TRI

Cho chư Chức sắcềvà chủ Thánh Thất.

Mới vào lãnh việc, tôi gởi lời chào chư Hiền hữu, 
và cầu xin chư Hiền hữu vui lòng giúp tôi làm cho ừòn 
phận sự. Một ngày gần đây, tôi sẽ đến viếng các Thánh 
Thất vă thăm chư Đạo hữu, tôi sẽ có dịp mà bàn luận với 
chư Hiền hữu việc đạo nơi đó.



 ĐẠO LỊCH 5:Năm CANH NGọ (1930)

165

Hiện nay có một ít việc cần tỏ dưới đây, xin cậy chư 
Hiền hữu sốt sắng lo giùm:

1. Theo Đạo Nghị Định số 3 của Đức Giáo Tông 
truyền: Chánh Trị Sự làm đầu một làng, Phó Trị Sự và 
Thông Sự lầm đầu một xóm. Muốn thi hành bổn đạo 
truyền nầy, tôi xin nhờ chư Hiền hữu xét lại, làng nào còn 
thiếu Chánh Trị Sự, hãy dạy Đạo hữu làng ấy công cử lên 
một người, làng nào đã cử lỡ dư số thì để y, sau có ai qui 
trước, không cử thế, để đủ số một mà thôi, Còn làng nào 
có ít Đạo hữu, từ 30 sắp xuống thì được hiệp với Đạo hữu 
làng kế cận mà cử 1 Chánh Trị Sự. Mấy khi hội tín đồ 
mà công cử, thì chư Hiền hữu hãy chịu nhọc mà lằm đầu 
hội, hoặc phái một Giáo Hữu hay Lễ Sanh thay mặt đến 
tại chỗ mà thị chứng. Tò Vi Bằng công cử đầy phải làm 
2 bổn, 1 bổn gồi về Tòa Thánh, 1 bổn để tại Thánh Thất

2. Tôi xin chư Hiền hữu nhóm Lễ Sanh, Chánh Phó 
Trị Sự và Thông Sự trong hội mình mà lập cho mỗi người 
một Tờ Công hạnh y như kiểu tôi gởi theo đây, trả lời cho 
rõ ràng và cho đúng hẳn sự thật theo mấy câu hỏi ừong 
kiểu ấy. Mấy ngưdi có mặt đồng ký tên chứng vào. Chư 
Hiền hữu hãy để lời châm chước riêng của mình vào đó 
nữa rồi gồi lại Tòa Thánh. Bàn Chưông Quản Đại Đạo sẽ 
xét lại mà đem đứng vào bộ phái nhơn sanh và phát Đạo 
cấp cho mỗi người.

3. Mỡi năm hai kỳ: rằm tháng giêng và rằm tháng 
7, mấy người được đem vào bộ phái nhơn sanh, sẽ nhóm 
nơi Thánh Thất sở tại, có chư Hiền hữu tọa chủ mà bàn 
tính các việc đạo nơi đó. Đạo nơi nào sẽ được thạnh hành 
là nhờ Hội Ngánh nhơn sanh nơi ấy cần chuyên sửa đặt 
theo vẻ đạo đức.
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4. Kỳ nhóm 15 tháng 7 mỗi năm, Hội Ngánh nhơn 
sanh công cử người thay mặt về Tòa Thánh mà nhóm 
Đại hội trong kỳ rằm tháng 10 mà bàn tính chung hết 
thảy việc đạo.

Người thay mặt nầy sẽ chọn trong hàng Chánh, 
Phó Trị Sự, Thông Sự hay là trong hàng tín đồ cũng được, 
miễn là người có đạo đức, trí thức thì tốt. Mỗi Họ cử từ 
1 đến 5 người thay mặt là nhiều, tùy số tín đồ nhiều ít. 
Định như vầy:

Họ có từ 500 đạo hữu sắp xuống, cử 1 Phái viên.
Họ có từ 501 đạo hữu tới 1500 đạo hữu, cử 2 phái viên.
 . . . . . . . . 1501 . . . . . . . . . . 2500  . . . . . . . . . . 3
 . . . . . . . . 2501 . . . . . . . . . . 3500 . . . . . . . . . . 4
 . . . . . . . . 3501 . . . . . . . . . .  sắp lên cử . . . . . 5
Năm nay mới khỏi sự sắp đặt nên kỳ nhóm 15 tháng 

giêng, hội Ngánh mỗi Thánh Thất hãy cử người thay mặt 
đặng sẽ có nhóm Đại Hội ngoại lệ nơi Tòa Thánh mà lập 
Hội Nhơn Sanh cho hoàn toàn. Người được cử thay mặt 
1 năm, song đặng tái cử hoằi. Người được cử lần đầu nầy 
thay mặt tới ngày 15 tháng 7 năm Nhâm Thân.

Nhờ chư Hiền hữu ân càn giúp thi hành liền Châu 
Tri nầy. Tôi rất cám ơn.

Tòa Thánh, ngày 2–2–1931.
Chánh Thượng Phối Sư
Thượng Tương Thanh.
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NGÀY 20–12–CANH NGỌ (DL 7–2–1931) VÃN ỈHƯ CỦA ĐỨC QUYỀN 
GIÁO TÔNG CHÚC XUÂN TOÀN ĐẠO NHÂN DỊP CUỐI NĂM CANH NGỌ, 

ĐẨU NĂM TÂN MÙI.

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

Tòa Thánh (Đê ngũ niên)
Số: 3 Tòa Thánh, ngày 20 tháng 12 Canh Ngọ (7–2–1931)

Kính cùng:
 � Chư vị Chủ Thánh Thất,
 � Chư vị Đầu Họ Đạo,
 � Chư vị Đầu Quận Đạo,
 � Chư Chức sắc Thiên phong lưỡng phái,
 � Chư Đạo hữu nam nữ,
 � Chư Hiền hữu, Đạo tỷ, Đạo muội.

Vừng Nhựt Nguyệt vần xây, bóng thiều quang nhặt 
thúc, Ngảnh lại hứng Xuân Canh Ngọ chưa đặng bao 
lâu, nay đã sắp sang Tân Mùi, nền Đại Đạo bước qua 
năm thứ sáu.

Công trình chư Đạo hữu biết bao!
Lắm phen vày vò thân thể, hằng buổi mòn mỏi tình 

thần, đặng khuyên nhủ nhau làm lành lánh dữ, cải ác tùng 
lương, giữ dạ sắt đinh, thờ Trời kỉnh Phật.

Tôi thay mặt Hội Thánh cảm tạ công trình của chư 
Đạo hữu và hết lòng cầu nguyện Đấng Chí Tôn ban ơn 
lành cho chư Đạo hữu lưỡng phái.

Rồi kế đây, Đông mãn Xuân sang, chầu lễ Nguơn 
đán Hội Thánh chúc mừng Tân Xuân cho cả thảy chư 
Đạo hữu lưỡng phái.



ĐẠO LỊCH 5:Năm CANH NGọ (1930)

168

Chúng ta vui mừng vì có Đức Lý Giáỏ Tông cầm 
quyền. Chúng ta cầu nguyên xin Ngài đem sức thiêng 
liêng giúp anh em chị em chúng ta siêng năng sốt sắng 
đặng mau lập thành Chơn đạo.

Tôi chúc mừng cho anh em, chị em, tình thần minh 
mẫn, hết lòng hòa nhã, thảo thuận, đặng trông vào cảnh 
thiên nhiên biết rõ cơ mầu và lo vun trồng cây đức, độ 
rỗi nhơn sanh, lo làm lành, tránh đường hung ác, lánh 
xa cuộc loạn ly làm cho đổ máu nhơn sanh, khiến cho 
Thiên sầu Địa thảm.

Làm sao cho cảm lòng Trời,
Sữa cơ ly loạn ra đời an vui.

Sửa thế nguy ra an mới vẹn,
Lấy từ bi vun quén cây nhân,

Đừng ham gây oán chuốc hờn,
Phải hơn đạo đức chớ hơn tài tình.

Chi chi cũng có khuôn linh.
Nay kỉnh đốn.

Thượng Đầu Sư THƯỢNG TRUNG NHỰT

NGÀY 24–12–CANH NGỌ (DL 10–2–1931) CHÂU TRI SỐ 6 CỦA ĐỨC 
QUYỂN GT VỀ LỄ VÍA ĐỨC CHÍ TÔN:

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Đệ ngũ niên)

Tòa Thánh
Số 6 Tòa Thánh, ngày 10–2–1931 (24–12–Canh Ngọ)
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CHÂU TRI
Cho chư Chức sắc và các Chủ Thánh Thất.

Chư Hiền hữu,
Mới rồi đây, nhiều Chức sắc và Đạo hữu cũng vì 

đạo tâm muốn sắp đặt đại lễ Đấng Chí Tôn ngày mùng 
8 tháng Giêng tới coi cho long trọng đặng tỏ lòng thành 
kỉnh Trời Phật. Tôi xét kỹ chương trình sắp đặt đại lễ ấy 
có nhiều việc thới quá.

Bởi vậy, hôm thứ bảy 7–Février, tôi có định bỏ mấy 
việc thới quá làm cho tốn kém và thất công tín đồ vô ích, 
nên những việc cộ hay là bàn chưng vô ích đều bỏ hết.

Đạo thì lấy lòng làm trọng. Trong mỗi kỳ đại lễ của 
Hội Thánh sắp đặt xưa nay, Đạo hữu lưỡng phái ai có bề 
thế về Tòa Thánh cúng bái Đấng Chí Tôn với một lòng 
thành thật thà đã. Từ ngày khai Đạo tới giờ, nền Đạo 
biết bao khổ não truân chuyên, lớp bị đè nén, lớp bị phàm 
tâm của chúng ta vì mang nặng thi hài nên chưa hòa nhã 
êm tịnh, chưa sắp đặt Hội Nhơn Sanh và Hội Thánh cho 
rành rẽ. Rồi đây sẽ có Hội Nhơn Sanh, mỗi việc chi phải 
thi hành trong năm đều bàn tính trước với Hội Nhơn 
Sanh và Hội Thánh mới khỏi lầm lạc.

Lần lần chư vị sẽ được Châu Tri chỉ biểu cách sắp 
đặt Hội Nhơn Sanh của mỗi Họ Đạo.

Nay kính.
THƯỢNG ĐẦU SƯ

Thượng Trung Nhựt

Hết việc năm Canh Ngọ.
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TÓM TẮT SỰ KIÊN: ĐẠO LỊCH 5 – NĂM CANH NGỌ (1930)

* * *
TÓM TẮT các sự kiện quan trọng:

 ¾ Đức Quan âm Bổ Tát cấu khẩn Đức Chí Tôn lập Nữ phái trong 
ĐĐTKPĐ�

 ¾ Đức Hộ Pháp đi lấy phép ếm Long Tuyền Kiếm
 ¾ Đức Lỷ Giáo Tông hiệp cùng Đức Hệ Pháp Ịập 6 Đạo Nghị Định 

chỉnh đốn nền Đạo�
 ¾ Đức Lỹ Giáo Tông lập Thập Hình để định án

 � 15–1-CN: Đức Quan Âm Bồ Tát quì tại Bạch Ngọc 
Kinh 3 ngày để cầu khẩn Đức Chí Tôn lập Nữ phái 
trong ĐĐTKPĐ vì Ngọc Hư Cung định phế Nữ phái.

 � 29–2–CN: Đức Hộ Pháp đi lấy phép ếm Long Tuyền 
Kiếm của người Tàu tại làng Phú Mỹ tỉnh Mỹ Tho.

 � 14–5–CN: Đức Lý Giáo Tông ra lịnh Hội Thánh phải 
khởi công cất Tòa Thánh nội trong năm Canh Ngọ.

 � 17–6–CN: Ngài Đầu Sư Thượng Trung Nhựt ra 
Châu Tri ban hành cuốn NGHI TIẾT ĐẠI ĐÀN-
TlỂU ĐÀN trong đó có 3 Bài Dâng Tam Bửu Mới 
áp dụng thống nhứt nghỉ lễ thờ cúng từ Tòa Thánh 
đến Thánh Thất các nơi.

 � 21 -9–CN: Đức Lý nhứt định lập Tòa Tam Giáo xử 
trị các Chức sắc không tuân Luật Đạo.

 � 22–9–CN: Nghị Định số 7 cửa Hội Thánh trục xuất 
19 Chức sắc Thiên phong không hành đạo từ ngày thọ 
phong đến nay.

 � 3–1–CN: Đức Lý Giáo Tông hiệp cùng Đức Hộ Pháp 
lập 6 Đạo Nghị Định để chỉnh đốn nền Đạo, và ban 
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cho Đầu Sư Thượng Trung Nhựt Quyền Giáo Tông 
hữu hình tại thế.

 � 12–11–CN: Châu Tri số 67 của CPS Ngọc Trang 
Thanh cấm luyện bùa chú và tịch cốc đối với 2 ông: 
Giáo Hữu Chính và Ngô Đức Nhuận.

 � 11–CN: Đức Lý Giáo Tông lập Thập Hình để định 
án những Chức sắc phạm tội.

 � 1–12–CN: Lập Tòa Tam Giáo CTĐ.
* * *

Trong năm Canh Ngọ (1930) nầy, Đức Lý Giáo Tông 
nhứt định lập trật tự kỷ cương cho Hội Thánh trong nền 
Đạo, buộc tất cả Chức sắc Thiên phong phải phế đời, ly gia 
cắt ái, đi hành đạo trong khuôn khổ của Hội Thánh đặt ra.

Cho nên Đức Lý Giáo Tông hiệp cùng Đức Phạm 
Hộ Pháp lập ra 6 Đạo Nghị Định, trong đó:

 � Ban quyền Giáo Tông hữu hình tại thế cho Đầu Sư 
Thượng Trung Nhựt cho có đủ quyền hành sửa trị 
Chức sắc.

 � Chức sắc cao cấp thừ Phối Sư đổ lên phải ở tại Tòa 
Thánh hành đạo.

 � Phân nhiệm, phân quyền rõ rệt cho các chức vụ từ 
thấp lên cao.
Kế đó, Đức Lý Giáo Tông lập 10 Hình phạt gọi là 

Thập Hình để định án Chức sắc phạm lỗi. Đức Lý Giáo 
Tông lập Tòa Tam Giáo để sữa trị Chức sắc không tuân 
Luật Đạo.

Có 19 vị Chức sắc bị trục xuất vì từ ngày thọ phong 
đến nay khống đi hành đạo.
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Về Vấn đề phát sanh Chỉ Phái.
Đã mấy năm nay, trong bộ phận Chức sắc, có một số 

mầm móng tự lập, ý muốn phân chia, Hội Thánh chỉ kêu 
gọi họ tự giác hành đạo trong khuôn khổ của Hội Thánh 
đặt ra, tuân hành các huấn lịnh của Hội Thánh, họ cũng 
tiếp nhận nhưtig vẫn không thi hành.

Đến gần cuối năm Canh Ngọ, Đức Lý Giáo Tông 
và Đức Hộ Pháp nhận thấy đã đến lúc Hội Thánh cần 
phải áp dụng kỷ luật cứng rắn để làm rõ: Chức sắc nào 
hành đạo đúng theo luật pháp thì Hội Thánh cho dự vào 
nền chánh trị của Đạo và được ban khen; Chức sắc nào 
không tuân hành luật đạo thì giải ra Tòa Tam Giáo, tùy 
theo Thập Hình của Đức Lý Giáo Tông mà định án.

– Do đó, khi ban hành quyển NGHI TÉẾT ĐẠI 
ĐÀN – TIẾƯ ĐÀN để thống nhứt nghi lễ từ trung 
ương đến địa phương, thì các Chức sắc trong Ban Cai 
Quản Thánh Thất Cầu Kho Sài Gòn không chịu tuân 
hành, nên họ tự ý tách ra khỏi Tòa Thánh Tây Ninh, lập 
thành Chi Phái Cầu Kho gồm quí ông: Giáo Sư Thượng 
Kỳ Thanh, Giáo Sư Thượng Bản Thanh, Giáo Hữu Ngọc 
Minh Thanh, vv...

– Ông Phối Sư Thái Ca Thanh không muôn về ở Tòa 
Thánh Tây Ninh hành đạo, nên lập ra tại Thánh Thất Cầu 
Vỹ Mỹ Tho do ông tạo ra từ trước, một Chi phái gọi là 
Minh Chơn Lý, được sự ủng hộ của Ngài Chưởng Pháp 
Trần Đạo Quang và các Chức sắc trong Chi phái cầu Kho.

– Ông Giáo Hữu Ngọc Chính Thanh ở Cai Lậy, 
cũng tách ra khỏi Tòa Thánh Tây Ninh, lập ra Chi Phái 
Tiên Thiên.



 ĐẠO LỊCH 5:Năm CANH NGọ (1930)

173

Đó là 3 Chi phái nảy sanh ra từ Tòa Thánh Tây Ninh 
trong năm Canh Ngọ (1930).

PHỤ LỤC: NĂM CANH NGỌ

NGHI TIẾT ĐẠI ĐÀN – TIỂU ĐÀN.

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
3èMe AMNIsTỉe De DIeU eN ORIeNT

* * *

NGHI TIÊT ĐẠI ĐÀN – TIỂU ĐÀN
Tại Tòa Thánh và Thánh Thất các nơi

Canh Ngũ Niên 
1930

Imp. Chơn Truyền Ấn Quán Tòa Thánh Tây Ninh

LờI TựA

* * *
Lễ là một việc rất trọng hệ, vì là cái hình thể của nền 

Đạo phô bây ra trước mặt người.
Chư Đạo hữu cần phải đề công xem sóc nhắc nhở 

nhau mà gìn giữ tư cách trong mỗi khi hành lễ cho trang 
hoàng, hầu tỏ ra tấc lòng thành kỉnh của mình cùng Đức 
Chí Tôn và chư Tiên Phật Thánh Thần, lại cũng là một 
phương châm về đường phổ độ nữa.

Mỗi khi chúng ta hành lễ thì người ngoại đạo sẵn ý 
xem vào mà phân biệt tà chánh một ít của nền Đạo trong 
đó, vì Đạo là việc nhiệm mầu huyền bí rất sâu xa, người 
ngoài nào thấu đặng, duy có chăm nom cách cử chỉ của 
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chúng ta trọng kỉnh các Đấng thế nào thì đủ cho người 
vẽ ảnh Đạo ra thế nấy mà thôi.

Nhạc cũng là một việc cần yếu, vì là phương làm cho 
đầm ấm tao nhã, cốt đề dìu dẫn giúp cho thành Lễ, ra vẻ 
long trọng, vì đã che lấp các việc xao động trong cơn hành 
lễ, trên thì hiển cái vẻ tiêu tao phù trầm cho các Đấng, 
dưới lại làm cho chúng ta, vì nghe đặng cái giọng tao nhã 
nhặt khoan, hoặc có lúc vì tiếng nhạc trổi mà lòng ta vẫn 
hân hoan mà quên hẳn cái mỏi mệt trong cơn hành lễ, 
hoặc có khoản vì cái thức phù ba của giọng đờn mà làm 
cho ta yên tịnh, mới có thề thiền tâm vọng cầu các Đấng 
cho thấu đáo.

Có câu phương ngôn của bậc hiền ừiết miền Ầu 
rằng: “La musique adoucit les moeurs” lại có nói rằng: “Nếu 
muốn biết sự tấn hóa của một sắc dân, sau sẽ tỏ nên thế nào 
thì duy có xem trong nét văn chương và nghe giọng nhạc của 
sắc dân ấy củng đủ hiều ừước.” Huống chi Đấng Chí Tôn 
ra công khó nhọc khai sáng cho ta một nền Đại Đạo như 
vầy, lại dìu dẫn ta từ bước mà ta lại chẳng để hết tâm chí 
chấn chỉnh nghề nhạc cho hoàn toàn, hầu gìn giữ đường 
tấn hóa cho nền Đạo sao?

Tòa Thánh Tây Ninh, ngày 20–4–Kỷ Tỵ.
Lễ Nhạc Quân CAO MỸ NGỌC

ĐẠi ĐàN NGHi tiẾt
Tại Tòa Thánh và Thánh Thất các nơi.

1. Tịnh túc thị lập – Lễ sĩ và mây người có phận sự 
phải vô trước khi Lễ sĩ khởi xướng, thì khởi xây trống 
cơm và đờn bài Ngũ Đối Hạ cho đến Lễ xướng Khai 
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LôiÂm mới dứt. Các Đạo hữu đều lặng lẽ đứng hầu 
cho nghiêm trang đặng khởi hành lễ.

2. Chấp sự giả các tư kỳ sự – Những Đạo hữu có trách 
nhậm nơi đàn đều phải dự phòng trước, tùy theo 
phận sự của mình.

3. Cung thành thứ tự Chức sắc nhập đàn – sắp một cặp 
Lễ sĩ đặng đi hai bên, chính giữa thì Chức sắc HTĐ 
khởi đẫn đầu, rồi kế Hộ Pháp, Thượng Phẩm Thượng 
Sanh, kế Chưởng Pháp, Đầu Sư, Phối Sư, Giáo Sư và 
Giáo Hữu tiếp theo. Khi vào cửa Tòa Thánh, chừng 
nhập đàn thì tùy bên trái mình mà thẳng tới điện, 
đoạn vòng qua phía mặt, nhưng khi bước ngang qua 
trước bửu điện, đủ 3 vị day vô mà bái Đức Chí Tôn, 
rồi thì trở đi xuống bàn Hộ Pháp, Chức sắc HTĐ 
lập vị mình, còn Chức sắc CTĐ thì lại vòng qua phía 
trái mình nữa mà trộn trở lên đứng hai hàng hai bên 
y theo thứ tự. Chức sắc nữ phái tiếp theo sau, nhưng 
phải nhập đàn phía mặt của mình, rồi qua phía trái, 
đi ngang bửu điện đủ 3 vị thì cũng day vào xá Đức 
Chí Tôn 1 xá, đoạn bước luôn qua hữu ban rồi thẳng 
qua mé mặt mình mà vòng xuống khỏi Ngoại nghi 
mới đặng trở qua mà bước lên, rồi cũng tùy thứ tự mà 
phân hai hàng hai bên.

4. Lôi Âm Cổ khởi – Đợi đánh 3 dùi trống khởi đầu 
rồi đờn đưa hơi theo hết 4 câu kệ sau đây thì dứt đờn.

Lôi Âm Thánh Cổ triệt hư không,
Truyền tấu Càn khôn thế giới thông.
Đạọ pháp đương kim dương Chánh giáo,
Linh Quang chiếu diệu Ngọc Kinh Cung.

Dứt mỗi câu, chầu một dùi, đoạn lôi 12 điểm, rồi 
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đánh tiếp 3 hồi, khởi đầu chậm sau đổ giót, mỗi hồi 
12 chập, mỗi chập 12 dùi, cộng 3 hồi là 432 dùi, dứt 
rồi lại 3 dùi, cách đánh liên dùi như trống bát nhã, 
chẳng nẽn đánh chậm mà mất ngày giờ.

5. Bạch Ngọc Chung minh – Khởi đánh 3 dùi rồi điểm 
chung, kệ 4 câu:

Thần Chung thinh hướng phóng Phong đô,
Địa Tạng khai môn phóng xá cô.
Tam Kỳ vận chuyển Kim Quang hiện»
Sám hối âm hồn xuất u đồ.

Mỗi câu 1 dùi, rồi cũng đánh y như trống vậy.
6. Nhạc tấu Quân Thiên – Nhạc xổ 3 hồi, đánh Nghinh 

Thiên, dứt thì xây trống mà đờn 7 bài Bắc. Đoạn nầy 
là lúc Đấng Chí Tôn và chư Phật Tiên giáng, chư Đạo 
hữu phải tịnh tâm mà cầu khẩn, chẳng nên xao động.

7. Chỉnh sát cúng phẩm – Song đăng đi bắc và một vị 
Chức sắc đến nơi điện, bái rồi trở xuống, 3 ban đồng 
y như vậy.

8. Nội nghi Ngoại nghi tựu vị – Bửu điện Nội nghi, 3 
vị niệm hương vào đứng giữa; Ngoại nghi 3 vị đảnh 
lễ. – Tả ban, Nội nghi 3 vị niệm hương, Ngoại nghi 
3 vị đảnh lễ. – Hữu ban, Nội nghi 3 vị niệm hương, 
Ngoại nghi 3 vị đảnh lễ. Nhạc cứ xây tá đờn bài Hạ.

9. Thiên phong đĩ hạ các tư kỳ vị – Chức sắc CTĐ 
Thiên phong và tín đồ lưỡng phái tùy theo phẩm vị 
mình mà đứng tiếp theo và phải chừa đàng sau cho 
đồng nhi nam nữ quì đọc kinh.

10. Nghệ hương án tiền – Xây tá đờn Ngũ Đối Hạ cho 
đến khi lễ sĩ day vô thì dứt, cả tam ban lễ sĩ đăng và 
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đài đều bước lên Ngoại nghi. Khi bước lên cả đăng 
và đài đều phải đứng day vô Ngoại nghi.

11. Giai quì – Nhạc đổ hai hồi đầu cho dài, đợi chư Chức 
sắc xá 3 xá rồi quì lấy dấu Phật Pháp Tăng và cúi đầu 
5 lần niệm Đức Chí Tôn, Quan Âm Bồ Tát, Lý Thái 
Bạch, Quan Thánh và chư Phật chư Tiên thì trống 
đổ giót lần ba.

12. Phần hương – Đánh trống thét cho đến khi lễ sĩ 
đứng dậy, rồi xây tá đờn bài Hạ luôn. Còn Chức sắc 
quì Ngoại nghi đốt hương, sắp trầm qua lư hương, 
phải xá 3 xá, đoạn lễ sĩ đứng dậy.

13. Điện hương – Trống đổ 3 hồi cho lễ sĩ cung tay lên, 
còn đờn thì cứ tiếp theo hoài cho lễ sĩ dưng đến Nội 
nghi, day vô giữa thì dứt. Còn lễ dưng từng hương 
phải đi bài bắc, nghĩa là ký rồi bước liền, không đợi 
chầu trống.

14. Quì – Nhạc đổ rồi tiếp đánh thét, lễ sĩ sửa soạn xướng 
thì dứt. Khi lễ sĩ điện tới Nội nghi rồi qui thì cặp lễ 
rước lễ cũng quì một lượt đặng rước lễ.

15. Thành kỉnh tụng Niệm Hương Chú – Đờn chiếu 
theo Kinh, trống tùy chỗ có phẩm vị của các Đấng 
mà điểm. Lễ sĩ đợi đồng nhi đọc kinh rồi sẽ đứng dậy, 
còn đọc kinh thì để cho toàn đồng nhi tụng mà thôi.

16. Thượng hương – Nhạc đổ rồi đánh luôn trống thét 
cho đến khi lễ sĩ trở về tới bàn Hộ Pháp thì dứt. Khi 
lễ sĩ đứng dậy, cặp lễ rước lễ dâng vô bửu điện, còn 
cặp đăng thối 3 bước, còn cặp đài, thứ nhứt bước ra, 
thứ nhì đứng đó nhúng, thứ ba bước vô rồi đăng đài 
day mặt xuống bàn Hộ Pháp để tay xuống phía ngoài, 
kỷ chưn trong, đi xuống.
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17. Cúc cung bái – Trống lạy hay là lập ban (đoạn nầy 
tày ý, là vì nếu có song thỉ thì đánh rập ban, bằng kèn 
đại thì đánh trống lạy) Lạy 3 lần, mỗi lần 4 gật, là 12 
lạy, mỗi lạy niệm: Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại 
Bồ Tát Ma Ha Tát

18. Thành kỉnh tụng Khai Kỉnh Chú – Đờn theo Kinh 
trống điểm tùy theo mấy chỗ có phẩm vị các Đấng, 
đồng nhi nam nữ tụng Kinh.

19. Thành kỉnh tụng Ngọc Hoàng Kỉnh – Đờn theo 
Kinh, trống điểm tùy theo mấy chỗ có phẩm vị các 
Đấng, đồng nhi nam nữ tụng Kinh.

20. Cúc cung bái – Trống lạy hay là rập ban. Ba lần gật 
bốn (12), mỗi lạy niệm câu: Nam Mô Cao Đài Tiên 
Ông Đại Bổ Tát Ma Ha Tát

21. Thành kỉnh tụng Phật giáo Tâm Kinh – Đờn theo 
Kinh, trống điểm tùy theo mấy chỗ có phẩm vị các 
Đấng, đồng nhi nam nữ tụng Kinh.

22. Cúc cung bái – Trống lạy hoặc rập ban, lạy 3 lần, 
mỗi lần 3 gật (9), mỗi gật niệm câu: Nam Mô Nhiên 
Đăng Cổ Phật Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.

23. Thành kỉnh tụng Tiên giáo Tâm Kỉnh – Đờn theo 
Kinh, trống điểm tùy theo mấy chỗ có phẩm vị các 
Đấng, đồng nhi nam nữ tụng Kinh.

24. Cức cung bái – Trống lạy hoặc rập ban, lạy 3 lần, 
mỗi lần 3 gật (9), mỗi gật niệm câu: Nam Mô Thái 
Thượng Đạo Tổ Tam Thanh Ứng Hóa Thiên Tôn.

25. Thành kỉnh tụng Thánh giáo Tâm Kinh – Đờn 
theo Kinh, trống điểm tùy theo mấy chỗ có phẩm vị 
các Đấng, đồng nhi nam nữ tụng Kinh.
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26. Cúc cung bái – Trống lạy hoặc rập ban, lạy 3 lần, 
mỗi lần 3 gật (9), mỗi gật niệm câu: Nam Mô Khổng 
Thánh Tiên Sư Hưng Nho Thạnh Thế Thiên Tôn.

27. Cung hiến Tiên hoa – Xây tá đờn Ngũ Đối Hạ, các lễ 
sĩ đăng đài đều bước lên Ngoại nghi rồi day vào giữa.

28. Quì – Trông đổ giót rồi dứt đờn, lễ sĩ đăng đài cung 
tay lên, đều quì xuống.

29. Chinh Tiên hoa – Trống thét, Chức sắc Ngoại nghi 
sửa hoa tề chỉnh rồi lễ sĩ đứng dậy, đầu day vô bửu 
điện, để tay xuống mé ngoài mà đợi.

30. Điện Tiên hoa – Trống đổ 3 hồi giót, vừa thấy lễ 
sĩ cung tay rồi thì tiếp xây trông đờn bài Đảo Ngũ 
Cung, hễ đờn vô xong thì chầu trống khởi đầu cho 
lễ bước, rồi cứ xây đến 7 lá chầu lá 8, nghĩa là đủ một 
lớp đờn Đảo 8 câu thì chầu tiếp như vậy cho đến khi 
lễ sĩ dâng lễ tới Nội nghi, day vô giữa thì thôi chầu, 
nhưng cứ đờn tiếp hoài. (Ấy là Thánh giáo của Đức 
Chí Tôn.) Lễ sĩ cung tay lên đợi dừng câu chầu trống, 
iihạc khởi đầu thì cũng khoát cẳng bìa) tả khoát tả, 
hữu khoát hữu), lễ phải đi chữ Tâm. Bước lễ phải tùy 
câu trống Nhạc chầu 7 lá mà đi cho rập ràng (khoản 
nầy Đức Thái Thượng Lão Quân hằng dặn phải tập 
lễ cho rập). Đồng nhi phải tùy bước đầu của lễ mới 
khởi thài, nhưng phải có người thông thạo dìu dắt 
đặng phân đường cho đồng nhi thài thế nào trong 4 
câu lễ sĩ tới bửu điện thì vừa dứt bài đặng lễ day vào 
giữa. Người dắt đồng nhi thài phải hiểu biết câu đờn 
cao thấp đặng tùy cao thấp tùy giọng khởi đầu cho 
đồng nhi tiếp theo, mới rập ràng với đờn, bằng không 
hiểu thì làm trái giọng thêm loạn đàn. (Việc nầy rất 
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khó, cần phải hỏi nhiều mới đặng).
31. Quì – Trống đổ, đờn Đảo Ngũ Cung, lễ sĩ đăng đài 

và cặp tiếp lễ đều quì. Chức sắc Nội nghi tiếp bình 
hoa, xá 3 xá rồi giao lại cho lễ sĩ tiếp lễ.

32. Thượng Tiên hoa – Trống đổ rồi nhịp thúc đặng đờn 
lớp Đảo Ngũ Cung cho tới lễ sĩ về tới bàn Hộ Pháp 
mới dứt. Khi lễ sĩ đứng dậy, cặp lễ rước dâng vô bửu 
điện, còn cặp đăng thối 3 bước, cặp đài: thứ nhứt bước 
ra, thứ nhì đứng nhúng, thứ ba bước vô, rồi đăng và 
đài day mặt xuống bàn Hộ Pháp, để tay xuống phía 
ngoài, ký chưn trong đi xuống.

33. Cúc cung bái – Trống lạy hoặc rập ban, 1 lạy 4 gật, 
khi nào lạy 1 lạy 4 gật thì cứ niệm câu: Nam mô Cao 
Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.

34. Cung hiến Tiên tửu – Xây tá đờn bài Hạ, hành lễ 
giống như khoản dâng Hoa.

35. Quì – Trống đổ rồi dứt đờn. Hựu....
36. Chưốc tửu – Trống thét  Hựu....
37. Điện tửu – Trống đổ 3 hồi xây đờn Đảo Ngũ Cung 

rồi chầu khởi bước đầu, vân vân... Hựu.:..
38. Quì – Trống đổ giót, đờn cứ tiếp Đảo Ngũ Cung. 

Hành lễ giống như khoản dâng Hoa.
39. Thượng Tiên tửu – Trống đổ giót rồi nhịp thúc đờn 

lớp trống đảo cho lễ sĩ về.... Hựu....
40. Cúc cung bái – Trống lạy hoặc rập ban, 1 lạy 4 gật.
41. Cung hiến Tiên trà – Xây tá đờn Ngũ Đối Hạ, hành 

lễ giống như khỏan dâng Hoa.
42. Quì – Trống đổ giót rồi dứt đờn. Hựu....
43. Điểm trà – Trống thét... Hựu....
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44. Điện trà – Trống đổ 3 hồi giót, xây đờn Đảo Ngũ 
Cung, rồi chầu đặng khởi bước lễ... vv... Hựu....

45. Quì – Trông đổ giót, đờn cứ tiếp Đảo Ngũ Cung.. 
Hựu

46. Thượng Tiên trà – Trống đổ giót rồi nhịp thúc đờn 
lớp trống đảo cho lễ sĩ về. Hựu....

47. Cúc cung bái – Trông lạy hoặc rập ban, 1 lạy 4 gật.
48. Nghệ đọc Chúc sở – Trông thét cứ đánh cho đến 

lúc khởi xướng câu tới dứt. Cặp lễ sĩ đăng bước lên 
Nội nghi rồi day vào giữa.

49. Quì – Trống đổ giót rồi đánh thét. Cặp lễ sĩ đăng 
quì, Chức sắc chứng đàn dâng sớ chí mày, niệm Đấng 
Chí Tôn và Tam Trần, xá rồi giao cho Chức sắc đọc.

50. Đọc chúc – Dứt trống, rồi phải lóng tai nghe mà 
điểm mỗi phẩm vị các Đấng, Chức sắc khởi đọc, khi 
đọc tới phẩm vị các Đấng thì cúi đầu, mỗi lần cúi 
phải đợi trống điểm đứt mới tiếp, hoặc có câu khác 
tùy chỗ phải cúi đầu, thì phải đọc cho dài hơi, mới 
phải cách thức và tiện cho cả Đạo hữu nghe biết mà 
cúi đầu một lượt, khỏi lộn xộn, đọc rồi thì xá và giao 
lại cho vị chứng đàn.

51. Phần chúc – Đổ ba hồi rồi tiếp bài nghinh Thiên, đợi 
lễ đăng về đến bàn Hộ Pháp thì dứt. Xá 3 xá rồi đốt sớ.

52. Cúc cung bái – Trống lạy hoặc rập ban, lạy 3 lần, mỗi 
lần 4 gật, niệm: Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại 
Bồ Tát Ma Ha Tát

53. Thành tâm tụng Ngũ Nguyện – Trống tịch theo 
câu nguyện rồi điểm mỗi khi dứt câu, đờn hơi theo 
rao Nam Xuân, đồng nhi nam nữ tụng dứt mỗi câu 
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thì cúi đầu, rồi phải đợi trống điểm dứt sẽ khởi câu 
khác (thế nào cũng phải có một vị hiểu biết giọng đờn 
mà dìu dắt cho đồng nhi tiếp giọng mà theo mới rập)

54. Cúc cung bái – Trông lạy hoặc rập ban, cho đến lúc 
xướng câu tới, để khi đứng dậy xao động có tiếng 
trống lấp. Lạy 3 lạy, mỗi lạy 4 gật (12), mỗi gật niệm 
Đức Chí Tôn, đoạn cả Đạo hữu đều đứng dậy (Hưng 
bình thân) nhưng cũng còn nơi vị mình.

55. Cung thành thứ tự phân lập tam ban – Trống thét 
đánh tới, chẳng nên dứt vì e lúc lui ra hằng xao động 
mất nghiêm. Chức sắc dĩ hạ sắp bài ban như hồi mới 
nhập đàn.

56. Hiệp Thiên Đài Chức sắc nhập Nội nghi – Trống 
thét, cả Chức sắc Hiệp Thiên Đài nhập Nội nghi.

57. Cúc cung bái (Hưng bình thân) – Trống lạy hoặc rập 
ban, ba lạy gật bốn (12) cũng phân ban nơi Nội nghi.

58. Lễ thành – Một đoạn trống thét, dứt. Dộng 3 hồi 
Bạch Ngọc Chung chậm chậm. Cả Chức sắc bên nào 
tùy bên nấy lui ra đến sau Bàn Hộ Pháp, mới nhập đôi 
lại mà ra cửa Tòa Thánh. Chức sắc Hiệp Thiên Đài 
đi đầu kế Hộ Pháp, Thượng Phẩm, Thượng Sanh, kế 
Chưởng Pháp, Đầu Sư, Chánh Phối Sư, vv... Kế Chức 
sắc nữ phái, tín nữ, đồng nhi nữ, kế thiện nam, đồng 
nhi nam, vv... Các lễ sĩ và nhạc công phải ở lại giữ đàn 
cho yên tịnh và các người có trách nhiệm cũng vậy, 
đợi cho ra dứt rồi thì mình tiếp vào lạy. Đoạn cũng 
đi hai bên bước ra đến sau Bàn Hộ Pháp, hiệp hàng 
đôi lại mà đi.

* * *
Mấy chỗ có nêu số, xin giải nghĩa dưới đây:



 ĐẠO LỊCH 5:Năm CANH NGọ (1930)

183

*
KHOẢN THỨ 6: Nhạc tấu Quân Thiên
Tùy theo Thánh giáo Đấng Chí Tôn, khi dứt Nhạc, 

phải xây trống mà đờn cho đủ 7 bài: Xàng xê, Ngũ đối 
thượng, Ngũ đối hạ, Long đăng, Long ngâm, Vạn giá, 
Tiểu khúc. Không phép đờn bài chi khác hơn. Nếu không 
thể đờn đủ 7 bài thì đờn 3 bài: Ngũ đối hạ, Long đăng, 
Tiểu khúc, hoặc 3 bài Ngũ đối hạ mà thôi.

KHOẢNG THỨ 10: Nghệ hương án tiền
Ngoại nghi đây gọi là bàn hương án, nên xướng câu 

nầy nghĩa là bước lên trước bàn hương án, không nên 
lầm tưởng rằng: “Bưng hương lên bàn án” thì sái, vì có 
câu: Nghệ đọc chúc sớ, nghĩa là bước lên chỗ đọc sớ vậy.

KHOẢN THỨ 15: Thành kỉnh tụng Niệm hương chú
Có lời Thánh giáo dạy ngày 11 Septembre 1926: Hai 

vị Chức sắc nữ phái dạy 36 đồng nhi nữ, còn Chức sắc nam 
phái dạy 36 đồng nhi nam. Vậy từ đây cũng nên để ý vào 
số đã định của Đấng Chí Tôn chọn hoặc bên nam 6 bên 
nữ 6, hoặc 18 mỗi bên, hoặc 36 mỗi bên, chẳng nên cho 
nhiều đứa đọc lộn xộn, lại cũng không nên để đồng nhi 
nhịp sanh, đã khó coi mà chẳng hề khi nào trúng nhịp cho 
đặng, lại thêm khó đờn quá, để cho Nhạc nhịp mà thôi.

KHOẢN THỨ 18: Thành tụng Khai Kinh Chú
Những bài Tịnh Tâm, Tịnh Khẩu, Tịnh Thân, An 

Thổ Địa, các Đạo hữu nên đọc cho biết, chẳng cần đọc 
nơi đàn, vì không phải là Kinh, chư Tiên có ý muốn dạy 
chúng ta cho biết cách thức đặng giữ mình hầu khỏi thất 
lễ nơi trước Bửu điện vậy thôi. Nếu đọc thì sai là vì ta nói 
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rằng ta tịnh khẩu, tịnh tâm, mà kỳ thật đọc um lên rồi 
thế nào tịnh đặng.

KHOẢN THỨ 30: Điện Tiên Hoa
Khi dâng Tam bửu, phải đờn Đảo Ngũ Cung mà 

thôi, không đặng đờn bụa hoặc xuân chi cả. Ấy là Thánh 
ý của Đấng Ctó Tôn.

Nếu muốn biết cách thức cho rõ bước lễ thì đến hỏi 
nơi Lễ Nhạc Quân, vì trong bước có chỗ phải ngừng, hoặc 
có tùy nhịp nhàng mới đặng trọn.

(Trong các phần trên, chúng tôi có đổi chữ Lễ Sanh 
ra chữ lễ sĩ, vì Lễ Sanh là phẩm vị Chức sắc, còn lễ sĩ 
là học trò lễ, tức là người có phận sự dâng lễ, theo lời 
Đức Lý Giáo Tông giáng cơ dạy phân biệt)

TIỂU DẪN

Các nơi Thánh Thất cũng tùy theo bổn NGHI TIẾT 
Lễ Nhạc nầy mà hành lễ. Lập đàn các nơi Chức sắc không 
đủ thì đặng sắp, nếu có Chức sắc Hiệp Thiên Đài thì cũng 
để dẫn đầu, bằng chằng thì cứ việc sắp Chức sắc nam phái, 
rồi Chức sắc nữ phái, kế tín nữ, đồng nhi nữ, thiện nam, 
đồng nhi nam, cho có thứ tự. (Nếu trong hàng Chức sắc, 
dầu cho HTĐ hay là CTĐ, chẳng có Thiên phục tùy thân 
thì buộc phải đứng theo hàng thiện nam tín nữ.

Nhập đàn rồi, nếu có Chức sắc lớn như Đầu Sư, Phối 
Sư, thì người cũng niệm hương rồi đứng lại hai bên hầu, 
để cho Giáo Sư chứng đàn nơi Nội nghi, Giáo Hữu nơi 
Ngoại nghi. Tùy chỗ và tùy theo Chức sắc lớn nhỏ mà hành 
lễ thế nào cũng chẳng nên để thất trật tự mới ra vẻ Đạo.

* * *



 ĐẠO LỊCH 5:Năm CANH NGọ (1930)

185

BÀI DÂNG HOA
Từ bi giá ngự rạng môn thiền,
Đệ tử mừng nay hữu huệ duyên.
Năm sắc hoa tươi xin kỉnh lễ,
Cúi mong Thượng Đế rưới ân Thiên.

BÀI DÂNG RƯỢU
Thiên ân huệ chiếu giáng thiền minh,
Thành kỉnh Trường Xuân chước tửu quỳnh.
Lạc hứng khấu cung giai miễn lễ,
Thoát tai bá tánh ngưỡng ân sinh.

BÀI DÂNG TRÀ
Mai xuân nguyệt cúc vị trà hương,
Kỉnh lễ thành tâm hiến bửu tương.
Ngưỡng vọng Từ Bi gia tế phước,
Khai minh Đại Đạo hộ thanh bường.

SỚ VĂN

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(……… niên)

Tam giáo qui nguyên, Ngũ chi phục nhứt.

Thời duy, Thiên vận …………… niên, ...……… ngoạt, 
...………… nhựt, ...……… thời, hiện tại Đại Nam quốc, Tây 
Ninh Tỉnh, ...…….... Quận, …………Tổng, ……………Thôn, 
cư trụ Tòa Thánh chi trung.

Kim hữu Thiên phong đệ tử thọ Thiền ân …………………
công đồng thiện nam tín nữ đẳng quì tại điện tiền, thành 
tâm trình tấu.
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HUỲNH KIM KHUYẾT NỘI:
Huyền Khang Cao Thượng Đế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn.
Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Thiên Tôn.

TAM TÔNG CHƠN GIÁO:
Tây Phương Giáo Chủ Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn,
Thái Thượng Đạo Tổ Tam Thanh ứng Hóa Thiên Tôn,
Khổng Thánh Tiến Sư Hưng Nho Thạnh Thế Thiên Tôn.

TAM KỲ PHỔ ĐỘ TAM TRẤN OAI NGHIÊM:
Thường Cư Nam Hải Quan Ảm Như Lai,
Lý Đại Tiên Trưởng Thái Bạch Kim Tinh,
Hiệp Thiên Đại Đế Quan Thánh Đế Quân.
Gia Tô Giáo Chủ Cứu Thế Thiên Tôn,
Thái Công Tướng Phụ Quảng Pháp Thiên Tôn,
Tam Châu Bát Bộ Hộ Pháp Thiên Tôn,
Thập phương chư Phật, vạn chưởng chư Tiên, liên đài chi hạ.

LỄ CÚNG TỨ THỜI

Thường ngày tại Tòa Thánh và tạỉ Thánh That các nơi.

Nghe dứt 3 tiếng chuông nhứt[1] thì mặc đạo phue 
rồi nhập đại điện, đứng bầi ban tề chỉnh, tay chấp Ấn Tý 

[1] Gióng 3 tiếng chuông nhứt thì có 3 câu kệ như sau nầy:
Văn chung khấu hướng huệ trưởng càn khồn, (dộng 1 dùi)
Pháp giới chứng sanh đồng đăng bĩ ngạn.(dộng 1 dùi)
Án dà ra đế da ta bà ha. (dộng 1 dùi)
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để ngay ngực, chờ 3 tiếng chuông nhì[2] thì bái đặng bước 
vào[3]  giữa đứng.một hàng 3 vị, ngó ngay Thiên Nhãn, xá 3 
xá, chưn trái bước tới. chưn mặt quì xuống, ngó ngay Thiên 
Nhãn, giở tay Ân Tý lên trán niệm: Nam mô Phật, đưa tay 
qua gò má bên trái niệm: Nam mô Pháp, đưa qua gò má 
bên mặt niệm: Nam mô Tăng, để ngay chớn thủy niệm,

 � Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha 
Tát (cúi đầu)

 � Nam mô Quan Thế Ẩm Bồ Tát Ma Ha Tát (cúi đầu)
 � Nam mô Lý Thái Bạch Kim Tinh (cúi đầu)
 � Nam mô Hiệp Thiến Đại Đế Quan Thánh Để Quân 

(cúi đầu)
 � Nam mô chư Phật chư Tiên chư Thánh chư Thần 

(cúi đầu)
Rồi thì đồng nhi tụng bài Niệm Hương, dứt rồi, lạy 

3 lần, mỗi lần 4 gật là 12 lạy.
Kế tụng bài Khai Kinh, dứt thì cúi đầu.
Kế tụng bài: Đại La Thiên Đế, lạy 3 lần, mỗi lần 4 

gật là 12 lạy, mỗi gật niệm câu: Nam mô Cao Đài Tiên 
Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.

Kế tụng bài Phật giáo, lạy 3 lần, mỗi lần 3 gật là 9 
lạy, mỗi gật niệm câu: Nam mô Nhiên Đăng cổ Phật 
Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.

Kế tụng bài Tiên giáo, lạy 3 lần, mỗi lần 3 gật là 9 

[2] Gióng 3 tiếng chuông thứ nhì có 3 câu kệ như sau nầy:
Nhứt vi u ám tất giai văn, (dộng 1 dùi)
Nhứt thiết chúng sanh thành chánh giác, (dộng 1 dùi)
Án dà ra đế da ta bà ha. (dộng 1 dùi)

[3] Khi bước vô thì chưn phía trong Bửu điện bước vô trước
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lạy, mỗi gật niệm: Nam mô Thái Thượng Đạo Tổ Tam 
Thanh Ứng Hóa Thiên Tôn.

Kế tụng bài Thánh giáo, lạy 3 lần, mỗi lần 3 gật là 9 
lạy, mỗi gật niệm câu: Nam mô Khổng Thánh Tiên Sư 
Hưng Nho Thạnh Thê Thiên Tôn.

Rồi thì đọc bài Dâng Tam Bửu tùy theo giờ cúng.
Giờ Tý: đọc bài Dâng Rượu, lạy 1 lần 4 gật, niệm 

mỗi gật câu: Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát 
Ma Ha Tát.

Giờ Mẹo: đọc bài Dâng Trà, lạy 1 lần 4 gật, mỗi gật 
niệm câu y như trên.

Giờ Ngọ: đọc bài Dâng Rượu, lạy 1 lần 4 gật, cũng 
niệm y như trên.

Giờ Dậu: đọc bài Dâng Trà, lạy 1 lần 4 gật, cũng 
niệm y như trên.

Kế đồng nhi đọc bài Ngũ Nguyện, rồi lạy 3 lần, mỗi 
lần 4 gật là 12 lạy.

Rồi thì đứng dậy, xá Thiên Bàn 3 xá, rồi day phía trái 
ra[1] Bàn Hộ Pháp xá 1 xá, rồi đứng bài ban lại, chờ 3 tiếng 
chuông dứt 3 câu kệ[2], xá 1 xá.

Chức sắc đi ra trước, kế người lớn, kế đồng nhi, đi 
cho nhẹ nhàng êm tịnh.

[1] Nghĩa là: xây vai mặt qua bên trái.
[2] Gióng 3 tiếng chuông thứ ba cổ 3 câu kệ như sau nầy:

Đàn tràng viên mãn Chức sắc qui nguyên, vĩnh mộc từ ân phong 
điều võ thuận, (dộng 1 dùi)
Thiên phong hải chúng, quốc thới dân an, hồi hướng đàn trường 
tận thâu pháp giới, (dộng 1 dùi)
Án dà ra để da ta bà ha. (dộng 1 dùi)
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Tại nơi nhà tư của Đạo hữu, chẳng đặng phép cúng 
Đại đàn, cứ cúng y theo trên đây, đều khỏi có chuông và kệ.

(CHUNG)

Hết năm Canh Ngọ –1930
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ĐẠO LỊCH 6: NĂM TÂN MÙI (1931)

 ☐ Lập Nội Luật Tòa Thánh,
 ☐ Hội Nhom Sanh lần 1,
 ☐ Truyền Đạo và vận dộng tự do tín ngitông tại Pháp .

* * *

NGÀY 2–1–TÂN MÙI (DL 18–2–1931) NGÀI THÁI THƠ THANH VÀ BÀ 
HIRƠNG THANH ĐỔNG DANG SỚ LÊN ĐỨC CHÍ TÔN

Ngài Thái Thơ Thanh và Bà Hirơng Thanh đổng 
dang sớ lên Đức Chí Tôn xin xây dựng Thái Cực Toàn 
Đổ nơi Thánh địa.

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Đệ lục niên)

Chánh ngoạt, sơ nhị nhựt, Tân Vị,
Khâm Thiên Tổng quản Tài Chánh, phụng sắc 

Chưởng quản tài liệu, Tổng lý Công viện, Lương viện, 
Hộ viện, Nông viện, Phổ Độ viện, Quyền Thái Đầu Sư 
Chủ Tọa Hội Thánh, Quản lý tạo tác Tổ đình, Thái Thơ 
Thanh kỉnh bút,

Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Đệ lục niên, Chánh ngoạt, 
sơ tam nhựt, Tân Vị, Nữ Chánh Phối Sư Hương Thanh 
đề bút,

Tượng mãn Đại Đạo hoằng khai Tam Kỳ Phổ Độ 
lưu truyền thiên vạn cổ, bủa khắp Ngũ Châu, thì nền 
Chơn đạo phải to tát mới ra cảnh tượng thể thống Đạo cả.
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Vì vậy mà hai tôi nong nả đêm ngày lo mở mang 
cuộc Thánh địa, chế ra miền Tây Vức, bởi nông trường 
cực nhọc, trên nhờ sức thiêng liêng Đại Từ Phụ ban bố, 
mới xui khiến mua thêm được 100 mẫu đất rừng, của tư 
bổn vợ chồng tôi xuất ra mua, liên tiếp Thánh địa, nốì 
dài ra tới Ngã ba đường Mít Một (Boulevard d’Anglais), 
bề mặt tiền trên 2000 thước, giáp ranh Bá Huê Viên, nối 
liền Động Đình Hồ, 1000 thước của Thánh địa nữa, cộng 
chung là 3000, cầu nguyện Đức Chí Tôn ban ơn ngày sau 
Hội Thánh mở mang ba phía là: Đông, Nam, Bắc, mỗi 
phía 3000 thước vuông vức, cộng là 12 ngàn thước, đặng 
xây vách thành cao lớn giáp 4 phía, dựng nên miền Tây 
Vức, đề hiệu là THÁI CỰC TOÀN ĐỒ.

Trong chia ra hai cuộc: Phía Chánh Bắc, xây cửa 
thành lớn, đắp chữ nổi cao “ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ 
BỘ”, lộ ra bốn chữ to tát là “ĐẾ THIÊN THƯỢNG 
HOÀNG”; còn phía Chánh Nam, cũng tại cửa thành ba 
mặt như nhau, đề hiệu “ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ”, 
hiện bốn chữ “ĐẾ THÍCH PHẬT TỔ”; phía Chánh Tây, 
tạo một cuộc Ngữ Quang Môn, nghĩa là Đại Thành Môn, 
có năm cửa Ngũ Chi Đại Đạo, hiện bốn chữ nổi ‘ THÁI 
CỰC TOÀN ĐỒ”) lưỡng biên có hai cửa nhỏ hiện tám 
chữ “TẢ THÔNG QUẢN NỘI” và “HỮU ĐẠT THỪA 
MINH” còn Chánh Đông Môn thì cửa thành y kiểu ba 
phía đề hiệu là Tây Vức Cảnh.

Trong Thái Cực Toàn Đồ chia ra hai cuộc: Bên phía 
Bắc là BẠCH NGỌC KINH, tạo tác Tổ Đình, có Bá 
Huê Viên, Động Đình Hồ, Đức Thế Tôn ngự mã thoát 
trần, Đức Di-Lạc giáng thế khai Long Hoa Hội. Hai bên 
là Rừng Thiên Nhiên, phía sau lập Cửu Viện Cửu Trùng 
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Đài, Thiên Phong đường, Đầu Sư đường, Chánh Phối Sư 
đường, Hộ Pháp đường, Thái Y viện, Dưỡng Lão Ấu, Tịnh 
Thất Sở, và Học đường, Dưỡng đường, với các xưởng Bá 
công kỹ nghệ.

Còn các con đường: 1. Như Lai Đồ, 2. Di-Lạc Đạo, 
3. Phước Đức Cù, 4. Oai Linh Tiên, 5. Bình Đẳng Đồ, 6. 
Sử Quân Tử, 7. Thái Hòa Lộ, 8. Bình Dương Đạo, 9. Tây 
Qui Trực Chỉ. 10. Thượng Hòa lộ.

Còn bên phía Nam thì tạo cực LẠC VÔ VI CẢNH 
GIỚI, là đắp con đường lớn dài từ Nam chí Bắc, từ Đông 
giáp Tây, gọi là TỨ TƯỢNG ĐỒ biến BÁT QUÁI, chính 
giữa Ngã Tư biến ra Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, 
Khôn, Đoài, giữa trung tim, un đúc một cảnh Nội Điện 
Đế Thích, giống in như cuộc cổ tích trên chốn Đế Thiên 
gần nước Xiêm La vậy. Trong cảnh Cực Lạc có Bát Bộ 
Kim Cang và Lục Thông Cơ Sở. Bát Bộ Kim Cang có 8 
cảnh: 1. Quan Âm Các, 2. Long Nữ Điện, 3. Tàng Kinh 
Viện, 4. Phổ Đà Sơn, 5. Kim Cang Động, 6. Bồ Đề Ốc, 
7. Tây Vức Trì, 8. Bát Bửu Tịnh Thất. Lục Thông Cơ Sở 
có 6 cuộc: 1. Giảng đường 2. Tịnh đường 3. Túc đường 4. 
Dưỡng đường 5. Thiên Ân đường 6. Học đường.

Còn nơi phía tả Đông Nam lại xây núi Phổ Đà Sơn, 
trên đảnh trung có cốt Đức Từ Hàng Đạo Nhơn thành 
Phật. Trong Từ Bi Ịâm, các cuộc nhỏ kể ra sau đây: tạo 
Thất Bửu tháp, cất Thưởng Liên đình, và tạo Từ Thoàn 
lâm, trong cuộc Từ Thoàn có 3 con đường cái: lẳ Bát Nhã 
Đạo, 2. Bồ Đề Lộ, 3. Như Ý Cảnh. Lựa những bậc chơn 
tu trường trai khổ hạnh, từ trung thừa sắp lên mới cho ỗ 
vào trong cuộc Từ Thiền Lâm nầy, Phạm Môn nầy vuông 
vức 300 công, Khách đình Sứ quán và Thông Thiên Đài 
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cũng tại nơi trong đó, ấy là bên hướng Nam. Còn bên 
hướng Bắc thì Thái Bình Địa, 500 công, cất Chợ Từ Bi, 
Nhà Thương, Nhà Thí Nhà Mát, Nhà Nghỉ, bực tín đồ 
nhập môn theo Hạ thừa sắp lên thì dược phép ở.

Ước mong ngày sau, Hội Thánh mở mang cuộc 
Thánh Địa nầy cho giáp hết khoảnh núi Điện Bà đặng ra 
vẻ nền Chơn đạo.

Trân trọng một bài kính cáo, nguyện cầu Đạo mạch 
hoàn toàn lưu truyền, trăm họ trước sau an nhàn.

Thái Thơ Thanh, Lâm Hương Thanh kỉnh đề.
Chuyền đạt Thiên Đình, ngưỡng vọng Đại Từ Phụ 

Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát từ bi chứng 
chiểu.

Ngu đệ tử phục thủ bá bái.

Đức Chí Tôn không giáng cơ trả lời Tờ Sớ nầy mà 
lại giao cho Đức Lý Giáo Tông trả lời.

Trích lục Thánh Ngôn của Đức Lý Giáo Tông:
 � Phò loan: Hộ Pháp – Văn Pháp, tại Bửu điện TTTN.

Tòa Thánh, đêm mùng 1–7–Tân Mùi (dl 14–8–1931).

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

LÝ GIÁO TÔNG

Lão chào đó. Cười.......
Lão hiểu lòng Hiền hữu thế nào, Lão đã thấu.
Ông Thái CPS Thái Thơ Thanh bạch: Vi môn đệ muốn 
bong đủ hình tượng cốt Phật đặng khai trường hương 
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100 ngày, là cố ý độ bên phái Thái Thiền môn theo 
Tam Kỳ Phổ Độ.
Phải bỏ cả hình tượng Thiền môn thì mới mong tạo 

thành Cực Lạc Vô Vi Cảnh giái, hiểu à!
Lão dặn phải tái thủ quyền hành và phải hiệp trí 

cùng Hội Thánh mà sửa đương cơ đạo nghe!
Ông Thái Chánh Phối Sư Thai Thơ Thanh bạch: Lập 
Cực Lạc Vô Vỉ cảnh gỉáỉ thể nào xin Ngài phán chỉ.
Phải hỏi Hộ Pháp chỉ cho.
Đức Hộ Pháp bạch: ……………
Tạo lần lần làm cho thành cũng hết phải đôi ba thế 

kỷ, miễn là Hiền hữu khởi ra là đủ phận. Hộ Pháp đã thấy, 
vậy thì Hiền hữu nên hiệp cùng người mà vẽ họa đồ rồi 
dâng cho Lão xem lại.

THĂNG.

*
Đêm mùng 9–12–Tân Mùi (đl 16–1–1932),
Đức Hộ Pháp chấp bút lúc 12 giờ khuya.

Đại kế qui nguơn dĩ định thời,
Hành tang cụ pháp chưởng phong lôi.
Thiền lâm nhược bất khai môn nội,
Cửu nhị nguyên nhơn bất cố hồi.

Thường Cư Nam Hải Quan Âm Như Lai vấn Ngã 
Quan — Thơ.

*
Phạm Môn, ngấy 15–12–Tân Mùi (dl 22–1–1932).

 � Phò loan: Hộ Pháp – Tiếp Đạo.
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 � Hầu đàn: Quyền Giáo Tông, Thái Chánh Phối Sư.

NGUYỆT TÂM CHƠN NHƠN 
OU VICTOR HUGO

Bonjour Pape et Hộ Pháp, ainsi que tous mes freres 
et soeurs. Puisqu’ il y a mon subordonné direct Thái Thơ 
Thanh F aime mieux faire des vers annamites et non 
francais.

Je commence:
Mặt nhựt rạng nhờ trời thanh bạch,
Cõi trần may nhờ khách đức dày.

Mùi thơm sen Phật đã bay,
Từ bên Đông Á phô bày Tây Âu.

Nước hằng sống rửa sầu thế sự,
Chuyển Chơn linh đổi dữ theo lành.

Vạn bang dẹp cuộc chiến tranh,
Lập cơ thoát khổ độ sanh muôn loài.

Kẻ vì mị đoái hoài giả đạo,
Kẻ hay tin quái giáo gây trò.

Nguyên nhân lỡ bước ai lo,
Đem đường Cực Lạc đưa đò mê tân.

Khá mở ngõ Thiền Lâm cho chóng,
Các nguyên linh trông ngóng bấy lâu.

Biết thân lại đợi ai cầu,
Khó viết!
Vous n’ êtes pas assez bons lecteurs. Mes excuses,

 ▶ TÁI CẦU:
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Cười…  Em chào mấy anh.

LỤC NƯƠNG 
(JEANNE D’ARC)

Quyền Giáo Tông bạch: Xin Tiên Nương tiếp giùm 
bài văn của Đức Nguyệt Tâm đặng dạy cho rõ việc Thiền 
Lâm.

Người đã lui bước, cậy em nối điêu:
Em tiếp:

Cầm gươm thần huệ xây lầu nguyệt quang,
Dục thế tục an nhàn lấy phận,
Sửa Thiên cơ khỏi vấn vương oan.

Để chân vào chốn Niết Bàn,
Thoát vòng luân chuyển may đàng tầm duyên.

Tu đặng pháp nhà Thiền ít kẻ,
Những đam mê theo lẽ dối đời.

Sa môn chánh pháp đổi dời,
Con buôn cửa Phạm gạt người thiện tâm.

Phải hiểu nghĩa Thiền Lâm cho rõ,
Các thinh âm chẳng có ẹửa Không.
Bớt điều‘sắc tướng hoàn vong,
Bớt điều hồ mị nhọc lòng phạn hương.
Bớt các lẽ người dương mê tín,
Nhập Tịnh gia cậy lịnh Thích Ca.

Bớt điều làm sãi bó ma,
Đưa linh lai mượn có nhà minh sanh.

Bớt những lẽ giựt giành bái phước,
Lấy Vu Lan đặng được ấm no,
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Bớt kinh bớt xá dâng thơ,
Mã môn con hất giả đò giải khiên.

Bớt cậy Phật lập quyền Địa Ngục,
Bớt đồ mưu lấy phục Di-Đà.

Bớt phương giải nạn tinh ma,
Lập nên danh phận cho nhà quỉ tăng.

THÁI THƠ THANH,
Anh khá kiếm lời răn của Phật,
Lấy từ bi dìu dắt sa môn.

Phật tăng như xác không hồn,
Lấy câu cứu khổ làm môn độ đời.

Anh nên mở cho rồi Cựe Lạc,
Lập phương tu cho các chư sơn.

Tùng theo Tân Pháp Chí Tôn,
Đường tu cửa Phật may huờn như xưa.

EM nói rõ cho Vừa ANH hiểu,
Bắt Thiền Làm, tùng kiệu Tam Kỳ.

Pháp mầu hai chữ Từ Bi.
Em xin kiếu

THÃNG.

NGÀY 4–1–TÂN MÙI (DL 20–2–1931)

 � Phò loan: Hộ Phấp – Bảo Vấn Pháp Quân.
 � Hầu bút: Sĩ Tải Phạm Văn Ngọ.

LỤC NƯƠNG

Chào mấy anh, mấy chị.
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Cười... Tân niên khai bút.
Bóng dương tỏ rạng lố chân mâỵ,
Đầm ấm hơi Xuân nở mặt mày.
Tranh thế bớt pha lằn bợn truợc,
Cuộc đời thêm rạng vẻ thanh bai.
Trường Tiên mở rộng chơn du khách,
Nẻo hoạn buông khơi trí đặc tài.
Lọc nước rửa đời Trời đề dấu,
Riêng che Nam đảnh một cân đai.

Em chẳng chỉnh đốn lại để cho mấy anh dễ họa.
Đức Chí Tôn giờ Tý đến, có Lý Giáo Tông và Đại 

ca em theo hầu.
(Thu Phong bái và bạch: – Hèn lâu Cô vắng đến, xin 
Cô chỉ giáo Nữ phái về đạo đức vì còn khiếm khuyết 
ít nhiều).
Thưa, em cảm tình chị, ít lâu đây, em sẽ đến lãnh 

phần đạo giáo. Chị em ta còn nhiều lối tương thân tương 
ái. Em xin kiếu.

THĂNG.

TÒA THÁNH, 5–1–TÂN MÙI (DL 21–2–1931), GỈỜ TÝ. THẨY DẠY: CÁC 
CON NÊN XÉT MÌNH, TỈNH NGỘ MÀ SỬA CẢI PHÀM TÂM, ỈẬP TRẬT TỰ, 

ĐỊNH QUYỀN HÀNH LÀM CHO CƠ ĐẠO VỮNG VÀNG.

Phò loan: Hộ Pháp – Bảo Văn Pháp Quân.

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHể ĐỘ 

LÝ GIÂO TÔNG

Chào chư Hiền hữu, chư Hiền muội.
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Cười... Lão vì lời nguyện của nhiều người nên cầu 
Đức Chí Tôn đến. Lão cấm nhặt chẳng cho ai mật niệm 
mà xin điều chi cùng Chí Tôn hết, nghe à. Nếu chẳng 
vâng lịnh, Lão sẽ trọng phạt. 

THĂNG.,

THẦY 

Các con,
Đứa thì khóc, đứa thì cười, may thay Thầy không 

đến cùng hình thể, bằng chẳng vậy thì phải ở với mấy con 
mà bỏ cả Càn khôn thế giới đi mà chớ!

Cười... Các con có biết tình thân ái nhớ thương 
của Thầy là đến chừng nào? Bây giờ các con đã nặng 
mang xác tục mà còn thương Thầy dường đó, còn Thầy 
là thiêng liêng mà lại kém sút bao giờ.

Thầy hằng than rằng: Từ thuở có các con thì Thầy 
bởi lòng thương yêu vô tận của Thầy mà làm cho các con 
ra dể duỗi khi lịnh, phản lại Thầy.

Thầy đã thấy rõ cơ tội tình ấy từ thuở khai Thiên 
lập Địa, nên nay mới tránh mặt, cậy kẻ dạy các con. Các 
con nên vui chớ chẳng nên buồn.

Thầy khuyên các con ngó lại 5 năm trước rồi xét mình 
thuở ấy với ngày nay thì sẽ thấy rõ Thánh đức các con tăng 
trổi rất nhiều, mà cũng nhờ oai nghiêm Thái Bạch.

Các con lại nhớ rằng: Khi Thầy mới đến qui hiệp các 
con thì trong số ấy đã đặng bao người, còn nay thì Đạo 
đã qui tụ bao nhiêu sanh chúng?

Các con ơi! Rất đỗi là một ông cha phàm, khi chia 
gia tài cho con cái, còn chưa kể nên cho nhiều, hư cho ít 
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thay, huống lựa là Thầy, dầu cho đứa khôn ngoan hiếu 
hạnh cùng Thầy hay là đứa ngu dại phản tâm cùng Đạo, 
thì hồng ân của Thầy vẫn rưới cho đều. Tự nơi chúng nó 
biết phương bảo thủ cho toàn gia nghiệp hay là lầm mưu 
phá nát gia tài, dầu thế nào đi nữa thì Thầy cũng lấy tình 
thương mà phân định.

Thầy hiểu rõ công trình khó nhọc tạo nghiệp cho 
nên biết thương biết tiếc đi nữa thì cũng không đành lòng 
nào truất phần định của lũ con hư; Thầy chỉ nhờ các con 
dạy lẫn lấy nhau mà thương.

Lập đặng nghiệp cho các con, Thầy rất nên khổ nhọc, 
Thầy khó thấy các con thương lẫn lấy nhau, vì bởi Thầy 
thương các con mà phải chịu nhiều phen tái kiếp. Thầy 
mừng ngày nay Thầy nói đặng với các con rộng lời, vì trí 
độ các con nay hiểu thấu.

Các con biết cái nội loạn từ thử trong Đạo gây nên 
là do tại nơi nào chăng? Thầy hỏi?

Thượng Trung Nhựt bạch: – Vì không hòa nhã và làm 
nhiều điều không vừa lòng nhơn sanh.
~ Phải vậy đó chút, song con thiếu một điều nữa.
Thượng Trung Nhựt bạch: – Vì không thuận hòa
nhau.
Trật, con. Thầy nói: Ấy là cái oan khiên các con đã 

gây nên buổi Khai Đạo. Đứa lớn không nên lớn, đứa nhỏ 
chưa vừa nhỏ, nghịch lẫn hại nhau, nay để lưu gương cho 
ma hồn quĩ xác. Chúng nó vẫn dại, hễ thấy học đòi, không 
trật tự, chẳng quyền hành, tại các con làm kiểu vở.

Các con từ đây nên xét mình, tỉnh ngộ mà cải 
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sửa phàm tâm, lập trật tự, định quyền hành, gầy nên 
phương, có đạo hạnh thì tự nhiên cơ Đạo vững vàng, 
danh Thầy chẳng nhục.

Các con nên nhớ nghe. 
THĂNG.

TÒA THÁNH, NGÀY 9–1–TÂN MÙI (ĐL 25–2–1931) THẨY DẠY ĐẠO, 
KHUYÊN ỔNG PHỦ TƯƠNG TỪ QUAN HÀNH ĐẠO.

 � Phò loan: Hộ Pháp – Bảo Văn Pháp Quân.
 � Hầu bút: Sĩ Tải Phạm Văn Ngộ.

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ  
LÝ GIẢO TÔNG

Chào chư hiền hữu, chư hiền muội.
Cười... Lão cho phép chư Đại Thiên phong chầu 

Đức Chí Tôn, còn bao nhiêu xuất ngoại.
Trang! Phải biểu cả thảy đều ra xa ngoài điện, còn 

Thượng Trung Nhựt, Ngọc Trang Thanh, Thượng Tương 
Thanh, Thái Thơ Thanh, Hương Thanh ở trong nầy mà 
thôi. Bỏ màn xuống. Chư Lễ Sanh xuất ngoại.

Hộ Pháp và Bảo Vãn phải chăm chỉ vào cơ, đừng lo 
ra đặng Chí Tôn giáng dạy nghe. 

THĂNG.

THẦY

Các con! Cười...
Ôi! Đáng kiếp cho bây lắm hử! Con thì đứa trắng 

đứa đen, lại bị lũ tà quyền xông đột thì cũng tại nơi các 
con chẳng biết vâng lời Thầy dạy dỗ, mà cũng chẳng 
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hết dạ thương Thầy mới ra thế ấy.
Tiếc thay! Hơn 5 năm chầy, Thầy để hết gan tấc dem 

Thánh đức mà nhồi nắn các con, nay cũng còn thấy dưới 
mắt Thầy một cái thảm trạng phàm tình gây cuộc nầy.

Các con ôi! Ai thì chẳng biết các con, chớ Thầy đây 
lại không thấu đáo đặng hay sao?

Thầy hằng tiên tri rằng: Thầy lập một trường thử 
thất mà lập ngôi vị thiêng liêng cho mỗi đứa con ra đáng 
giá. Cái vui và cái buồn của các con chẳng còn giống 
như của thế tình hằng thấy. Thầy cậy kẻ trau giồi tánh 
đức của các con, đến đỗi phải đem ra trao đổi tội tình 
làm phước hạnh, cho kẻ hung bạo hiếp đáp các con. 
Thầy tưởng khi là quá trí của các con mà cũng lại quá trí 
Thầy đặng nữa mà chớ! Cười...

Vàng thau dầu lộn phải cậy lửa trui phân. Thầy đã 
đến nơi cảnh tục trần nầy mà đem các con ra khỏi vòng 
tôi đòi xác thịt đồng thể với quỉ nhơn và hóa nhơn thì 
chính mình Thầy đây còn bị nhiễm nhằm trược khí thay, 
huống lựa là các con.

Các con trước khi than, Thầy đà than trước; các 
con trước khi khóc, Thầy đà khóc rồi. Ấy cái oan gia 
hỏi ai đào tạo? Nói cho Thầy nghe.

Thượng Trung Nhựt bạch: ………
Lũ con hoang, hễ ra khỏi nhà thì toan gây tội. Căn 

nghiệt. Căn nghiệt là do tại nơi các con chớ không phải 
của Thầy dành để; vay trả phải cho rồi mới đặng qui 
hồi cựu vị. Hiểu không con Thơ?

Trung! Thầy chĩ trách con một điều là Thầy đã nương 



ĐẠO LỊCH 6: Năm TâN mùI (1931)

204

cậy thi hài hữu hình tại thế của con đặng dìu dắt con cái 
Thầy, tức là các em của con; Thầy lại chẳng nệ chi thô kém 
Đạo tâm, để cho con hưởng đủ mùi giàu sang vinh hiển, 
đặng cho con lịch lãm thế tình, hầu cậy con nâng niu dạy 
dỗ các em con tận thức nhơn tâm, chỉ có mấy đứa em mà 
con không tận chí để đến đỗi khi lòng mà mang tội thiêng 
liêng, rất nên tội nghiệp, vậy con!

Thượng Trung Nhựt bạch: – Con để hết lòng lo dìu 
dắt nhưng chưa đặng trọn.
Thầy không phải cấm dùng roi dùng vọt, nhưng 

chỉn cậy con phải biết tùy thế tùy thời. Thằng Thơ nó ngỗ 
nghịch với con là tại nơi con tập nó. Thầy đã nói với con 
rằng: Thầy gởi gấm nó cho con, con còn nhớ à!

Thượng Trung Nhựt bạch: – Con hằng nhớ lời Thầy 
dạy buổi Khai Đạo,
Nó khóc nó kể bao nhiêu thì càng giục Thầy tái kiếp 

tạo thành thể Đạo. Thầy hỏi vậy chớ sự trông cậy của Thầy 
nơi các con là sự gì? Nói thử.

Thượng Trung Nhựt bạch: …………
Ừ, con há! Thầy nói một chữ rồi bố trí cho con hiểu 

một mình, chữ nầy nghe con: TÙY.
Tương! Thầy đã có dặn con từ trước mà ngần ngại 

nỗi gì? Thầy vì loạn lạc nhơn gian, các con diệt lẫn nhau 
nên đến mà tạo Đạo cứu chúng sanh, duy có cậy một 
điều ước vọng là các con cả thảy đều hòa thuận cùng 
nhau. Ây là cơ giải hòa toàn thế giới.

Con đã rõ thấu chơn lý đạo Thầy, con lại sợ chi mà 
không từ quan hành đạo con! Nên cho chánh phủ hiểu 
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rằng: Trong cơn ly loạn nầy, hoặc con nên hữu dụng cho 
cả lưỡng quôc Pháp – Nam, ra giáo dân qui thiện, hoặc 
là vô dụng làm một quan viên chức tước thường tình, 
rồi biểu cân thử hai lẽ trọng khinh mà định liệu. Cười...

Con đừng sợ chúng nó để dạ hềm nghi, con lại để 
trao phần cho chúng nó định, thì Thầy nói trước rằng 
Thầy sẽ biểu chúng nó định lẽ nào cho danh con nên cao 
trọng, còn cả sự chi, chỉ để cho Thầy.

Đạo có hư mới có nên, ấy là tại cơ nhồi nắn các 
con cho nên đạo hạnh, con đừng ưu tư phiền muộn. Thầy 
nói cùng đi nữa, dầu kẻ tội nhơn phải còn bị sa đắm trầm 
luân khổ hải một đôi trăm kiếp đi nữa, cũng còn có thuở 
níu đặng tay Thầy, con an tâm lo việc Đạo. Thái Bạch đổ 
tội cho con vì con muôn lập Hội Nhơn Sanh mới gầy cơ 
loạn lạc ấy.

Trang! Con cứ thi hành phận sự. Ấy là phương thế 
của Thầy cứu vớt tội tình con đó. Thầy dặn con dụng oai 
quyền mà lập nên thể Đạo, nhưng chẳng nên xao lãng tâm 
tư, con hiểu riêng Thầy không nên hết tiếng.

Thơ! Con! Con! Con! Con có thiệt dạ thương Thầy 
thì con nên cho Thầy xin con những điều nầy nghe: bớt 
tánh nóng, đừng lẫy đương, con nên phương tùy nhơn 
trí luật lịnh.

Nếu con biết coi trọng thì con mới biết tôn trọng 
phẩm vị của con. Hễ con biết phạm thì ai ai cũng phạm, 
huống chi chính tay con đặt viết lập luật cho đời mà con 
còn phạm thì ai kia không phạm. Con nhớ không con? 
Thầy cám lòng con thương tưởng Thầy, song còn tiếc một 
điều là con không biết ý Thầy, con giận lẫy. Thầy hỏi: Ai 
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gánh vác lập thành thể Đạo hử?
Con phải giúp em con là Hương Thanh, rằm nầy 

khởi tạo Tòa Thánh kẻo Thái Bạch quở phạt thì con chịu 
đa nghe. Cười...

Hương Thanh! Con tưởng vậy là đủ, nhưng chưa. 
Cười...

Thầy ban ơn cho các con. 
THĂNG.

TÒA THÁNH, NGÀY 25–1–TÂN MÙI (DL 13–3–1931) LỤC NƯƠNG GIẢI VỀ 
NHỰT NGUYỆT MẠO VÀ 2 SỢI DÂY ĐAI TRONG ĐẠO PHỤC CỦA BẢO QUÂN.

 � Phò loan: Hộ Pháp – Bảo Văn Pháp Quân.
 � Hầu bút: Sĩ Tải Phạm Văn Ngọ.

LỤC NƯƠNG

Em chào mấy anh và hiền tỷ.
Thưa chị đứng dậy.
Anh Cao Thượng Phẩm đến không đặng, nên cậy 

em thay mặt đôi lời.
Thưa anh Cao Văn Pháp, em chẳng hiểu ý Chí Tôn 

định y phục của hai anh thế nào nên tốt hơn là tìm Thánh 
ngôn của Người mà coi lại.

Văn Pháp bạch: Lúc sửa Pháp Chánh Truyền trải qua 
những Thiên phục của các Chức sắc, Đức Giáo Tông 
đặt tên mão còn sót mão Hiệp Chưởng của Chức sắc 
Hiệp Thiên Đài. Qua tưởng khi để mão Hiệp Chưởng 
không nhằm, xin em từ bi sửa lại giùm.
Cười... Cái vòng tròn úp lên đầu mà đội là thể Nhựt 
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hình, còn hình bán nguyệt của mão là thể Nguyệt tượng, 
Vậy thì gọi là Nhựt Nguyệt mạo.

Văn Pháp bạch: Còn sợi dây đai của Bảo Sanh Quân 
có hai vòng vô vi gọi là chi? Qua kiếm Thánh ngôn coi 
lại không đặng, em giúp luôn thể.
Sợi dây của anh Bảo Sanh là Song Quang Thần 

Thông.
Văn Pháp bạch: Sợi dây đai của Qua cũng chưa biết 
gọi là chi mà để vào Pháp Chánh Truyền?
Bạch Tuvết Thần Thông.
Anh nghe và kiếm hiểu, anh Cao Văn Pháp:

THI:
Đã nâng dưới cánh cả giang san,
Cái gánh đồ thơ chớ ngó ngàng.
Điểm nguyệt tùy phương xây ánh rạng,
Vẽ hoa đưa gió hết trong ngần.
Nương loan mỏi cánh đà ngưng lối,
Cỡi hạc quen vui xủ phất trần.
Đảnh ngự chia buồn còn có kẻ,
Bớt lo âu yểm mới an thân.

THĂNG.

NGÀY 28–1–TÂN MÙI (DL 16–3–1931) CHÂU TRI 9 EÃA CHÁNH PHỐI SƯ 
NGỌC TRANG THANH VỀ CỬU VIỆN

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Đệ lục niên)

Tòa Thánh 
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Số 9 CHÂU TRI
Cho chư Chức sắc và Chủ Thánh Thất.
Khi Đức Lý Đại Tiên tái thủ quyền Giáo Tông Đại 

Đạo thì Ngài có lập ra nhiều bổn Nghị Định để dạy sắp 
đặt việc Đạo lại, trong đố có 3 bổn nói về việc hành đạo 
của cả Chức sắc, lớn nhỏ phải phân minh, phân quyền 
và ừách nhậm riêng của 3 Chánh Phối Sư, mỗi vị phải do 
theo mà hành chánh, kể từ ngày ban hành là ngày 15–1– 
Canh Ngọ (4–12–1930).

Nay lục biên ra sau đây và giải nghĩa một ít khoản 
Đạo Nghị Định ấy cho Hiền hữu rõ.

I. Theo Đạo Nghị Định thứ nhứt, thì cả Chức 
sắc Hội Thánh CTĐ và HTĐ phải tuân y Pháp Chánh 
Truyền và Tân Luật mà hằnh đạo theo trách nhậm của mỗi 
người, không ai được giành lấn quyền và phải tuân theo 
trật tự, lớn nhỏ phân minh, chẳng đặng phạm thượng, 
làm nhơ danh đạo mà phải bị giải ra Tòa Tam Giáo.

II. Theo Đạo Nghị Định thứ ba thì Chánh Phối 
Sư nam phái hành chánh riêng nam, Chánh Phối Sư nữ 
phái hành chánh về nữ, nam nữ phân quyền và cả Chức 
sắc phải tùng lịnh Hội Thánh,.chẳng đặng tự chuyên mà 
cải sửa chơn truyền Đạo.

Chức sắc hành chánh các nơi chia quyền theo đẳng 
cấp như sau đây và chẳng ai được qua khỏi ranh đất trách 
nhậm của mình:

 � Phối Sư phải ở tại Tòa Thánh,
 � Giáo Sư làm đầu một Tỉnh,
 � Giáo Hữu iàm đầu một Họ,
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 � Lễ Sanh lầm đầu một Quận,
 � Chánh Trị Sự làm đầu một Làng,
 � Phó Trị Sự làm đầu một Xóm cùng Thông Sự.

III. Theo Đạo Nghị Định thứ tư thì:
 � Thượng Chánh Phối Sư đặng quyền: xem 

xét các nơi, chăm nom Đạo hữu, giáo dục 
nhơn sanh, thay mặt toàn đạo mà giao thông 
cùng chánh phủ và cả tín đồ, chủ tọa Hội 
Nhơn Sanh.

Cai quản: 
1. Nội giao, Ngoại giao Viện,
2. Học Viện,
3. Y Viện.

 � Thái Chánh Phối Sư đặng quyền: điều đình 
sự phổ độ, cầu xin vằ điều độ Chức sắc hành 
đạo tha phương, làm chủ tọa Hội Thánh và 
chủ tài liệu của Đạo, lo về tài chánh và định 
lương hướng cho Chức sắc Thiên phong.

Cai quản: 
1. Hộ Viện,
2. Công, Nông Viện.
3. Lương Viện.

 � Ngọc Chánh Phối Sư đặng quyền: sửạ trị 
cả Chức sắc và tín đồ về phần đạo và phần 
đời, coi chơn truyền Hội Thánh, buộc Chức 
sắc làm y phận sự, và cầm quyền Tạp tụng.

Cai quản: 
1. Lại Viện,
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2. Lễ Viện,
3. Hòa Viện.

Vậy, Hiền hữu coi cho rõ việc nào về phần vị nào 
đặng chứng gởi giấy tờ, nhớ để chức cho trúng mà gởi thì 3 
Chánh Phối Sư sẽ được vì có thường xuyên tại Tòa Thánh.

Sau nữa, Đạo Nghị Định thứ năm, có dạy những 
Chức sắc đã thọ phong rồi, phải phế đời mà hành đạo, 
bằng chẳng vậy, thì sẽ vào hạng Chức sắc hằm phong. Phải 
hiến thân trọn cho Đạo mới đặng kể vào Hội Thánh, mới 
đặng dự vào chánh trị của Đạo.

Cho nên Chức sắc Thiên phong nào chưa ký tên vào 
sổ hiến thân đã mở ra tại Tòa Thánh, thì xin mau gởi khai 
đến cho tôi trước ngày mùng 8 tháng 2 an nam (nhằm 
26–3–1931) đặng cho biết mà gởi tờ mời dự Hội Thánh, 
lối rằm tháng 2 sẽ nhóm.

Chức sắc bị án Tòa Tam Giáo xử ngày 1 tháng chạp, 
hoặc sẽ bị giải ra Tòa kỳ tháng 6 tới thì chưa được dự vào 
Hội Thánh.

Về việc Bộ của Đạo hữu lưỡng phái. Tòa Thánh đã có 
Châu Tri nhiều lần rồi, xin chư Hiền hữu lo làm cho rành 
rẽ mà nay còn nhiều nơi chưa rồi, vậy tới Trung nguơn 
đây, chỗ nằo chưa nạp Bộ, phải nạp, nếu trễ nữa thì Thiên 
phong và Chánh Phó Trị Sự nơi ấy sẽ có tội.

Tây Ninh, ngày 16–3–1931.
Ngọc Chánh Phối Sư: 

Ngọc Trang Thanh.
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NGÀY 15–2–TÂN MÙI (ĐL 2–4–1931) CHÂU TRI 11: ĐỨC Q. GIÁO TÔNG 
KÊU GỌI CHỨC SẮC HÀNH ĐẠO THEO TÂN LUẬT VÀ SẮP ĐẶT BÀN TRỊ 

SỰ HÀNH CHÁNH Ở HƯƠNG ĐẠO

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Đê lục niên)

CHÂU TRI

Cho chư Chức sắc Thiên phong, chư vị Chủ Thánh 
Thất, Chánh Phó Trị Sự và Thông Sự, chư Đạo hữu lưỡng 
phái, Chư Hiền hữu,

Trong 5 năm rồi, nền Đại Đạo biết bao khổ não truân 
chuyên mà tai nạn còn chưa dứt!

Ôi! Mới rồi đây, trong bị tà quyền tàng ẩn, xô cho 
chúng ta dang nhau, kẻ tính độc quyền, người toan tự lập, 
cắn rứt nhau như kẻ khác nhà, gà riêng ổ.

Người ngoài chưa rõ chơn lý ehánhtruyền của 
ĐĐTKPĐ lại nghe nội công vì hờn riêng mà phản đối, 
nên đem lời kích bác Thánh giáo. Ấy cũng một hồi thử 
thất, một lúc khảo căn tu khuyên chư Đạo hữu chớ sờn 
chớ rúng. Bền lòng chặt dạ, dìu dắt nhau qua khỏi sông mê.

Đạo khai để tạo thế sửa đời. Có thiếu mới có tạo, có 
hư mới có sửa. Vậy thì cái khổ tạo thế sửa đời vẫn là phận 
sự của chúng ta đã hẳn. Phải biết phận mình mới an tâm 
tỉnh trí, liệu thế chuyển xây. Đã khó ắt có hay, đã gay thì 
có thuận, bền chí xem mảy mún cơ đời.

Đã lâu rồi, Đức Lý Giáo Tông cho biết cuộc biến của 
Đạo ngày nay. Xin xem bài thơ dưới đây thì rõ:

Màn trời đặng vẹt ngút mây trương,

Tòa Thánh
Số: 11
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Bước đến đài hoa thấy tỏ tường.
Ngọc sáng non Côn đà gặp nẻo,
Lối mòn động Bích chớ lầm đường.
Chánh tà hai nẻo tua tìm chước,
Hư thiệt muôn phần gắng định phương.
Mê tỉnh chuông khua phân biệt tiếng,
Rừng thiền nô nức loáng mùi hương.

Kế đây tôi xin nhắc chư Hiền, hữu:
Lời chê bai kích bác là thường tình thế sự, mình cứ 

mắt ngơ tai điếc, lo tuân y Tân Luật mà hành đạo thì đủ 
rồi, vì Tân Luật làm cơ qui nhứt của Tam Giáo.

Kể từ ngày ban hành Tân Luật ĐĐTKPĐ thì Ngọc 
Hư Cung và Lôi Âm Tự đã bác Cựu Luật và cổ Pháp.

Tôi xin sao lục Thánh Ngôn của Thầy hồi năm Bính 
Dần ra sau đây, xin chư Hiền hữu coi và chiêm nghiệm 
thì hiểu rõ cái tôn chỉ của ĐĐTKPĐ.

 h (Yêu cầu độc giả xem bài Thánh Ngôn ngày 14–7–Bính Dần (dl 
21–8–1926) trong phần Đạo Lịch 1 – Năm Bính Dần).

Ngày nay, Đại Đạo lại ban hành Pháp Chánh Truyền 
Chú Giải thì Tân Pháp đã đoạt đặng. Xin chư đạo hữu, 
đạo tỷ, đạo muội, lãnh mà coi thì rõ huyền bí trong Đạo.

Về việc Hành chánh trong Đạo thì có Nghị Định 
của Đức Lý Giáo Tông phân quyền rành rẽ cho Chức 
sắc Thiên phong. Xin chư vị Thiên phong ráng lo sắp đặt 
Chánh, Phó Trị Sự và Thông Sự cho có quyền đặc biệt.

Mỗi làng cử một Chánh Tri Sự.
Mỗi xóm có một Phó Tri Sự và một Thông Sự, coi 

dìu dắt mấy chục Đạo hữu, phải biên tên họ ra và ký tên 
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trong sổ.
Chánh, Phó Trị Sự và Thông Sự cứ lo khuyên Đạo 

hữu íàm lành lánh dữ, đừng dự vô cuộc loạn ly hay là việc 
chi trái đường đạo đức. An phận tùy duyên, lo làm ăn, khi 
rảnh thì sùng bái Trời Phật.

Thường ngày được vậy thì khỏe khoắn tinh thần, đã 
yên lòng mình thì chớ, lại thuận lý Trời, xưa nay thung 
dung tự tại an nhàn vui vẻ mà ngâm câu của Thánh Hiền 
đã dạy:

Giàu ngày ba bữa, khó ba chiu,
An phận là hơn hết mọi điều.
Khát uống trà mai hơi ngát ngát,
Nực kề hiên trước gió hiu hiu.
Giang sơn tám bức là tranh vẽ,
Hoa thảo bốn mùa ấy gấm thêu.
Đỏng đảnh khuya nằm, khi sớm thức,
Khác chi dân thuở dưới đời Nghiêu.

Hôm mai gió thổi hiu hiu,
Cỏ hoa là bức gấm thêu nên đồ.

Thanh u sẵn cảnh bốn mùa,
Lựa là cứ chốn giang hồ mới vui?

Cảnh ưa làu cũng quen mùi,
Bên song hóng mát nhớ người hòa thi.

Hẹp hòi nào sá quản chi,
Phen thì dặm liều phen thì ngàn mai.

Vắn tắt ít lời khuyên nhủ, xin chư Đạo hữu lãm 
tường.

Tòa Thánh, ngày rằm tháng 2 năm Tân Mùi. 
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Thượng Đầu Sư Thượng Trung Nhựt.

NGÀY 26–2–TÂN MÙI (ĐL 13–4–1931) CHÂU TRI VỀ ĐẠO PHỤC CỦA 
CHỨC-SẮC VÀ CHỨC VIỆC 

Đạo phục câa Chức sắc và Chức việc phải y một kiểu, 
nên Hội Thánh định lập sở May đạo phục tại Tòa Thánh.

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Đê luc niên)

Tòa Thánh, ngày 13–4–1931 (26–2–Tân Mùi). 

CHÂU TRI
Gởi cho chư Hiền hữu Chủ Thánh Thất, chư Chức sắc Thiên 

phong, Chánh, Phó Trị Sự và Thông Sự lưỡng phái.

Mây kỳ đại lễ rồi đây, tôi có để ý xem xét thấy phần 
nhiều chư Chức sắc Thiên phong, Chánh Phó Trị Sự và 
Thông Sự mặc đạo phục mỗi người đều khác nhau, chẳng 
y theo một kiểu, vì sái cách thức đã chỉ trong luật đạo: lớp 
thì khác nhau, lớp thì áo dài đến gót, người thì áo cụt trên 
đầu gối, cho nên khăn cùng mão và Thiên nhãn thêu trên 
mão cũng đều khác nhau, mỗi người một cách, miếng tam 
sắc để cũng trật, không theo 3 sắc phái. Ấy cũng bởi lỗi tại 
Hội Thánh chưa kịp sắp đặt được một sở lo về việc nầy 
cho có thể lệ, nên mỗi người tùy ý muốn riêng của mình 
mà mua sắm. Đạo thì một gốc, mỗi việc chi cũng do nơi 
gốc, mới hiệp lòng người, vừa Thánh ý đặng.

Vì vậy nên ngày Rằm tháng Giêng, tôi có hội hiệp 
với 5, 3 vị Đại Thiên phong nam phái và Bà Chánh Phối 
Sư nữ phái mà bàn tính việc nầy thì kết cuộc, bàn Hội 
đã định lập tại Tòa Thánh một sở để chuyên lo riêng về 

Tòa Thánh
Số: 11
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việc may đạo phục và khăn mão y nhau một kiểu, để chư 
Chức sắc Thiên phong nam nữ lớn nhỏ và chư vị Chức 
sắc, Chánh Phó Trị Sự và Thông Sự nam nữ lãnh về mà 
đùng cho y một thức lệ.

Những đạo phục của Hội Thánh phát ra thì đều có 
đóng một con dấu riêng của Tòa Thánh trên chỗ nào dễ 
thấy, đặng ngăn ngừa những việc dối giả.

Vậy, từ đây, tôi xin khuyên chư Chức sắc lưỡng phái, 
cả thảy đều thi hành y theo lời dạy trong tờ Châu Tri nầy 
thì sẽ được thêm một bước đường tấn hóa trong nền Đại 
Đạo.

Nay kính.
Chánh Ngọc Phối Sư: Ngọc Trang Thanh.

NGÀY 1–3–TÂN MÙI (ĐL 18–4–1931) LÀM TUẨN 2 NĂM CHO ĐỨC CAO 
THƯỢNG PHẨM ỈẠI THẢO XÁ HC

TRẦN VĂN XƯƠNG

Tệ Thần chào chư vị.
Cao Thượng Phẩm mới hội DTC cùng Cửu Nương 

khi nãy, nay nếu cần ích thì xin để Tệ Thần đi thỉnh.
 ▶ TÁI CẦU: 

CAO THƯỢNG PHẨM

Cười... Thì cũng cứ làm theo bổn cũ, hại cho Bát 
Nương kêu ngạo người ta, cúng tế, làm tuần làm tự lộn 
xộn, không hiểu là chi hết. ối rộn quá!

Chào chư hiền hữu.
Anh lớn ra nói chuyện chút.
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Nầy Anh lớn và Tám[1],
Bần đạo xin hai người giải nghĩa giùm, sự chết của 

thế là gì? Hễ chết tại thế thì sanh tại Thiêng liêng, chết 
tại Thiêng liêng thì sanh tại thế, vì hai đường khác nhau, 
nghĩa là ở vô vi thì phải khuất hữu hình, mà ở hữu hình 
thì phải khuất vô vi.

Bần đạo tỉ cho dễ hiểu là như mấy người giờ nầy ở 
tại Tây Ninh thì không thể nào có mặt tại Sài Gòn cho 
đặng, mà muôn có mặt tại Sài Gòn thì chắc không thể 
ở tại Tây Ninh. Vậy thì cả nhơn sanh chỉ có biết sanh, 
không biết tử.

Tám, Em nhớ Thầy đã nói cùng Em rằng: Tri sanh 
bất tri tử, mãn sanh vị chi tử.[2]

Cái kiếp con người hạn lệ bởi thiện căn. Mãn căn 
thế gọi là qui bổn thì Trời gọi là sanh. Em gắng giải nghĩa 
rõ ràng, kẻo đời còn lầm lạc, tội nghiệp!

Em phải biết rằng, ẩm thực cốt để làm phương bảo 
thủ thi hài, mà đã qui vào nguơn khí thì vật thực còn 
bổ ích vào đâu mà cúng tế, duy có điều hữu dụng của 
sự cúng tế là lòng thành, cảm động tình ái lẫy lừng, 
làm nguơn khí của Chơn thần trở nên thơm tho đẹp 
đẽ, cả những Đấng thiêng liêng lấy đố làm báu vật.

Vậy Em và Anh nên nhớ lời Thầy dặn rằng: Các con 
cái Thầy ví biết thương yêu hòa thuận cùng nhau là lễ 
hiến cho Thầy rất nên long trọng. Lời ấy ngày nay Bần 

[1] Đức Cao Thượng Phẩm gọi: Đức Quyền Giáo Tông là Anh 
lớn; gọi Đức Phạm Hộ Pháp là Em Tám.
[2] Tri sanh bất tri tử: Biết sự sống, không biết sự chết. Mãn sanh 
vị chi tử: Mãn kiếp sông gọi là chết.
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đạo mới hiểu rằng thật vậy. Cái tình thương nhau hơn 
hết là biết làm lành vì nhau, của báu thiêng liêng thì 
coi hành thiện như ngọc ngà châu báu vậy. Cười... Từ 
đây, Bần đạo muốn xin cái báu ấy, ai thương Bần đạo thì 
kiếm mà cho, chớ còn cúng tế ăn uống chi đặng mà cúng.

Bần đạo dặn Cô Tư[3] nhớ hoài lời nầy nghe!
Anh Thượng Đầu Sư cứ thi hành những điều anh 

đã định, Lý Giáo Tông rất vừa lòng.
Tám! Bần đạo để lời khen cây Giáng Ma Xử của 

Em. Kỳ nầy, nó sát phạt kẻ tội nhân kinh tâm vỡ mật, cứ 
vậy mà làm thì Đạo thành. Em nên gắng sức, nhơn sanh 
phải chịu nạn nầy nữa mới an.

Chư hiền hữu cả thảy ráng sức độ đời mà lập vị, xin 
thừa cơ hội mà lập công nghe.

Mời Anh Tư Thế. Cứ tính như vậy thì đặng việc. 
Lập tư đàn, phải đợi Em tâu lại cùng Đức Lý Giáo Tông 
sẽ nhứt định.

Mời Chị cho Em dặn, để ý độ người đó vì có căn 
duyên cùng Chị, nhưng lắm tội tình vì còn ham phú quí, 
nghe. 

THĂNG.

Cũng ngày 1-3–Tân Mùi, lúc 8 giờ sáng. Đức Cao 
Thượng Phẩm giáng cơ nối về sự chết.

 � Phò loan: Cao Quỳnh Đức – Nguyễn Văn Thân.
 � Hầu bút: Ngài Cao Quỳnh Diêu.

[3] Đức Cao Thượng Phẩm gọi: gọi Bà Nữ Đầu Sư Hương Hiếu 
là Cô Tư
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CAO THƯỢNG PHẨM

Anh Ba,
Kể từ buổi Em ư sinh thế hoạt cho đến buổi qui hồi, 

thì Anh cũng đã biết nhiều bước ngẫu nhiên của Em chịu 
nổi mưa mai nắng sớm, song xét kỹ thì lúc Em còn hài 
mang, quan y mặc, tước có, phẩm có, tiền đủ, sức tài đủ, 
nếu phải đường đột với một ai, gẫm chưa chắc Em phải 
nhường bước vậy.

Thế mà chung cuộc đời phế, mong chi kiếp sống thừa, 
trong ba tấc kiếm mà quên rằng cả một nhà ta đồng hiến 
hết tâm huyết cho Đạo, mà thêm nỗi muôn việc chi đều 
phải biết có ba buồn một vui đó thôi.

Đối với Đạo thì nhiều lần ai kia gieo ác cảm cho 
Em, mà lại ai kia muốn mong dứt tình hòa ái. Đạo khai, 
ai dễ biết rằng, Thượng Phẩm nầy vì Đạo mà phế đời, song 
nghĩ lại nào ai có biết Thượng Phẩm đây, cũng vì Đạo mà 
thê nhi đành chia bâu dứt ái. Bình lại cuộc thời gian đã 
qua thì bước gian truân của Em đã lầm chơn nhiều lắm!

Anh Ba ôi! Nên hiểu sự ấy mà bình tâm để mắt xanh 
coi cuộc đời biến cải, mà rồi cảnh Thuấn, thú Nghiêu, 
lưới Thang, chắc Anh với Hộ Pháp hằng để tâm mà trông 
mong lắm há?

Anh nên với Tắc trổ ngọn từ bi đạo đức mà vớt kẻ 
lạc bước trễ đường, không nên bế cuộc tương thân, tương 
ái mà bỏ nét hòa bình thì gẫm lại là một việc nên buồn 
đó. Anh hiểu há?

Văn Pháp bạch: ……………
Phải lắm đó. Cảnh ấy tình nầy, cô đơn một ngựa, 



 ĐẠO LỊCH 6: Năm TâN mùI (1931)

219

nhứt nhứt cẩn phải âu lo mà đề phòng, bất cứ làm việc 
lớn hay nhỏ, chỉ nên biết mình, biết ta, biết người, biết 
chúng, mình cử sự chánh thì thiên hạ phục, mà mình 
hành tà quái thì cá nhơn bị.

Tắc thường hay yếu lòng sơ tánh, mà vô tư không chịu 
giữ, hỏi vậy cây Giáng Ma Xử của nó để mà chơi hay sao?

Cô Tư; em! Ta mà buộc mình nhẹ bước đó là cuộc 
phong vân đắc chí. Qua đi, em ở, phân tay lìa bạn, người 
Hớn kẻ Hồ, ruột tằm đòi đoạn, song em nên biết rằng: 
Qua tuy vắng mặt mà tánh Thánh hãy còn, lắm lúc gặp 
AN nơi Lôi Âm Tự, xiết bao sự mừng lẫn với sự vui kia 
mà hằng cha con nhắc nhở em hoài. Vậy em nên vì Đạo 
mà hết lòng thì anh một tấm lòng son để mình vào cõi hạc 
mà vui. Em nên gác tay bình cuộc mà từ bỏ sầu đời khả 
vui thế tại. Có chi mà buồn, sanh tử có phần, sống thác 
là việc thường, xưa nay vẫn thế. Nhưng về mặt thế gian, 
có sanh đều có tử, sanh tử hữu phần, song về mặt thiêng 
liêng thì “Hữu sanh vô tử” đó. Qua có chết đâu mà buồn.

Anh Ba, Chị Ba, Cô Tư, ráng lo giùm Bà già, không 
còn bao lâu nữa vậy.

Đức Chiêu (tên Đốc học Quới), tôi mừng và khen 
hiền hữu có lòng tưởng tôi, mà chẳng nệ đường xa bước 
thẳng đến đây mà chia sự nhà. ơn ấy tôi hằng tạc dạ ghi 
xương đó.

Hiền hữu, bước Đạo gần thành, nên giồi cơ tín 
ngưỡng, phải mất hột châu, chưa biết ngày nào giồi lại 
được. Thiêng liêng nói chẳng cùng, bí mật cuộc cờ nan 
giải đó. Để về dưới Sài Gòn, Bần đạo sẽ vì cuộc kia mà 
giải rõ clio các vị Đại La nghe.
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Có dư luận bất hòa, tâm ái đỉnh chung biết chừng 
nào bỏ được hầu độ cuộc hòa bình.

Chị Ba, Em rất vui lòng thấy chị đủ tư cách và phẩm 
hạnh đối vừa mặt Đạo với mặt đời. Khen lắm!

Đức, khá vì Đạo như Chú mà bền lòng chặt dạ đinh 
ninh một tấm lòng thành, đừng để chư Thần Thánh, Tiên, 
Phật nhắc đi nhắc lại hoài, không tốt con, Chú buồn lắm 
đó. Con là một ngọn cờ của 12 vị Đại La khác nào Hộ 
Pháp Chúa tể của Thập nhị Thời Quân.

Nếu con không lo mà sửa mình, ngày kia có việc xảy 
đến đều là tại các hành tàng của con tại thế vậy. Con lẽ 
nào không nghe phương ngôn có câu “Ái nhơn như ái kỷ” 
sao? Hơi sức nào buồn việc của người. Sự nhà rối rắm lôi 
thôi là bởi căn phần số mạng. Chú khuyên dó.

Huê! Em nên từ bỏ ba chim rượu, bốn xu chè mà có 
ngày phải chết vì nó nghe. Bợm thì chịu, ghiền thì chịu, 
không ai mướn mình làm bợm, mà chả ai cầu mình đóng 
vai người ghiền, nên cần bỏ nghe. 

THĂNG

 ¾ Cũng ngày 1–3–Tân Mùi, Đức Q. Giáo Tông ra Châu 
Tri số 15 nhắc nhở chư Chức sắc.

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Đê lục niên)

Tòa Thánh, ngày 18–4–1931 (âl 1–3–Tân Mùi) 

CHÂU TRI

Cho chư Chức sắc Thiên phong, chư vị Chủ Thánh 
Thất, Chánh, Phó Trị Sự và Thông Sự, chư Đạo hữu lưỡng 

Tòa Thánh
Số: 15
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phái. Chư Hiền hữu,
Đạo có một, một gốc, một nguồn mà thôi.
Hồi xưa, Phật, Tiên, Thánh, mỗi khi truyền Đạo, 

có người trong Đạo tẽ ra tự lập, chia phe phân phái, rốt 
cuộc rồi vẽ rồng thành rắn. Xin chư Hiền hữu xét kỹ coi, 
cổ hà, kim hà?

Từ hồi Đại Đạo Tam Kỳ hoằng khai tới giờ, trong 
nền Đạo có lắm điều trắc trở truân chuyên là vì không 
giữ trật tự, không hòa thuận với nhau, mà huyền bí trong 
Đạo là hòa, là trật tự, khiêm cung, lễ nghĩa..

Nhiều khi Đấng Chí Tôn hỏi: “Các con thấy trong 
Càn khôn thế giới, nội trong vạn vật Thầy hóa sanh ra, có 
giống nào mà không trật tự, đẳng cấp chăng?” Luôn dịp, tôi 
cũng biên ra đây mấy lời khuyên đời của một vị hiền triết:

Ong kiến là loài rất tế vi,
Nó còn ưu ái chẳng quên nghì.
Làm người ví biết hai điều ấy,
Thử hỏi ai mà lại đám khi?

Chúng ta học làm được như loài kiến vậy, tưởng 
cũng tốt. 

 h (Tiếp theo, Đức Quyền Giáo Tông nhắc lại Vi Bằng ngày 14–7–
Mậu Thìn. Yêu cầu độc giả xem lại ngày nầy)

Tôi cũng xin sao lục Thánh Ngôn của Đấng Chí Tôn 
hồi năm 1927 cho chư Hiền hữu xem:

 h (Đức Quyền Giáo Tông chép lại bài Thánh Ngôn ngày 6– 11–Đinh 
Mão: TNHT1–2HN; B 124)

Ngày nay, nhiều Chức sắc Thiên phong tự tôn, tự 
đại, chấp bút cầu cơ, rồi in Thánh Ngôn, kinh sám, không 
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màng không do Hội Thánh.
Như quyển: Tu Chơn Thiệp Quyết, Thánh giáo 

Chơn Truyền, Thánh Ngôn về Chánh Tà Yếu Lý (Thánh 
Thất Bạc Liêu, Rạch Giá, Mỹ Tho) cũng lấy danh là Đại 
Đạo Tam Kỳ Phổ Độ đề ngoài bìa cho chư Đạo hữu lưỡng 
phái và nhơn sanh tưởng lầm của Đại Đạo Tam Kỳ làm ra.

Nhiều vị cũng chấp bút, cầu cơ, phong Giáo Sư, Giáo 
Hữu, Lễ Sanh, rồi sắm sắc phục và đi các nơi cho Đạo hữu 
biết tước phẩm mình và khoe khoan chỉ cho người luyện 
đạo, khoe mình huyền diệu, vv...

Những việc xảy ra đây làm cho tôi nhớ lời Thánh 
giáo của Đức Thái Thượng nói tiên tri rằng:

“Rồi đây có kẻ muốn tẽ nẻo, người toan tự lập, 
trường công quả lao nhao lố nhố. Người hành đạo 
không tôn ti cao hạ, tranh tranh lấn lấn, khác nào 
như nước không vua, nhà vắng chủ. Cái chất mảy 
mún thiêng liêng của Đức Chí Tôn gieo vào lòng 
dạ, vì Tà Thần, lần hồi tiêu tan theo luồng gió. 
Nhìn lại cho rõ, thì ai cũng còn mang nặng trịu xác 
thịt thân phàm. Xảo trá chưa sánh đặng cùng Tào 
Mạnh Đức, chí lớn lo xa chưa bì với Tôn Quyền, 
đoạt máy Thiên cơ chẳng bằng muôn một của Gia 
Cát, mà nền Đạo đã khởi muốn chia ba .”

Bởi các cớ ấy nên Đức Lý Giáo Tông dạy phải lọc 
lừa Chức sắc Thiên phong lại.

Bởi muốn ngăn ngừa mấy việc bất chính ấy, 
Bởi muôn cho Đạo hữu lưỡng phái đừng nghe lầm 

những người vì hờn riêng nên đi gieo ác cảm đặng chia 
lìa các con của Thầy ra tan tành manh mún, dường như 
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khuấy tan niềm ân ái, công trình Thầy un đúc xưa nay. 
Nên từ đây:

Chư Chức sắc Thiên phong, Đầu Họ, Đầu Quận 
Đạo, đi phổ thông thì có Tờ Thuyên Bổ của Tòa Thánh 
ban quyền.

Mấy Tờ Thuyên Bổ lập trước khi lập Tòa Tam Giáo 
thì hủy bỏ hết.Tòa Thánh nhìn nhận Tờ Thuyên Bổ ra sau 
khi Tòa Tam Giáo, nghĩa là: từ ngày mùng 1 tháng chạp 
năm Canh Ngọ (1930) sắp tới mà thôi.

Còn tại Tòa Thánh, có sai ai đi việc chi trong Đạo 
thì có giây “Ordre de Route”.

Bất luận Thiên phong Chức sắc hay là Đạo hữu đi 
truyền hay là nói chuyện chi mà không có trình giấy tờ 
nói trên đây, thì là người giả dối, mạo quyền hay là vì hờn 
riêng mà đi sanh chuyện phá rối trong Đạo.

Xin lưu ý: Tòa Thánh không nhìn nhận mấy cuốn:
 � Tu Chơn Thiệp Quyết,
 � Thánh Giáo Chơn Truyền,
 � Thánh Ngôn của Thánh Thất Bạc Liêu, 

Rạch Giá, Mỹ Tho.
Ai không tuân sẽ bị tội.
Rồi đây sẽ lọc lừa Thánh Thất không tùng Hội Thánh 

thì Tòa Thánh không nhìn Thánh Thất ấy của ĐĐTKPĐ 
nảy ra.

Xin chư Hiền hữu ráng lập thế phát Châu Tri nầy 
ra cho nhiều cho chư Đạo hữu lưỡng phái lãm tường.

Nay kính.
Thượng Đầu Sư Thượng Trung Nhựt.
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NGÀY 9–3–TÂN MÙI (DL 26–4–1931) THẦY DẠY ĐẠO

 h Yêu cầu độc giả xem TNHT bài Thánh Ngôn ngày 9–3– TânMùi: 
(TNHT1–2HN, B 155).

NGÀY 17–3–TÂN MÙI (ĐL 4–5–1931) CHÂU TRI SỐ 17: NỮ CHÁNH PHỐI 
SƯ HƯƠNG THANH BỔ NHIỆM 20 CHỨC SẮC NỮ PHÁI LÀM ĐẨU HỌ ĐẠO 

TRONG 20 TỈNH.

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Đê lục niên)

Tòa Thánh ngày 4–5–1931 (17–3–Tân Mùi).

CHÂU TRI

Cho chư Chức sắc Thiên phong, chư vị Chủ Thánh 
Thất, Chánh, Phó Tri Sự, Thông Sự, chư Đạo hữu lưỡng 
phái, Chư Hiền huynh, Hiền tỷ, Hiền hữu, Hiền muội.

Chiếu theo Đạo Nghị Định thứ ba, điều thứ nhứt: 
Chánh Phối Sư nam phái hành chánh riêng nam, Chánh 
Phối Sư nữ phái hành chánh về nữ, nam nữ phân quyền.

Chiếu y Pháp Chánh Truyền ban quyền hành cho 
Nữ Chánh Phối Sư,

Nghĩ vì đương buổi lập Tam Giáo Tòa riêng phần 
cho nam phái nên ngưng việc hành chánh của cả Chức 
sắc nam đặng tiện lo việc xử đoán,

Tuân theo Thánh chỉ của Đức Lý Giáo Tông ngày 
21 tháng 9 và ngày 16 tháng 10 năm Canh Ngọ định cho 
Chức sắc nữ phái tạm lãnh quyền hành đạo các nơi thay 
thế cho Chức sắc Thiên phong nam phái đương lãnh trách 
nhậm khác, nên chư Chức sắc kể tên dưới đây đều có lãnh 

Tòa Thánh
Số: 17
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tờ thuyên bổ làm Đầu Họ Đạo trong mỗi tỉnh, hầu lập 
công bồi đức và sắp đặt nữ phái lại cho hoàn toàn.

1� Bà Giáo Hữu Hương Lang, � � �quyền Đầu Họ Tỉnh  � � Bạc Liêu�

2� Bà Phán Phấn, � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Bà rịa�

3� Bà Giáo Sư Hương Tùy, � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Bến Tre�

4� Bà Giáo Hữu Hương Nhuần, � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Biên Hòa

5� Bà Giáo Sư Hương Quế,� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � cần Thơ�

6� Bà Giáo Sư Hương Hợi, � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Châu Đốc

7� Bà Giáo Hữu Hương Lựu,  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Chợ Lớn�

8� Bà Giáo Hữu Hương Nhuần, � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Gia Định�

9� Bà Lộ Từ Anh,� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Gò Công�

10� Bà Giáo Sư Hương Lự, � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Long Xuyên

11� Bà Giáo Sư Hương Huệ,  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � mỹ Tho�

12� Bà Giáo Sư Hương Thế, � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � rạch Giá�

13� Bà Giáo sư Hương Hiếu, � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Sa Đéc�

14� Bà Giáo Hữu Hương Tỵ � � � � � �quyền  � � � � � � � � � � � � � Sóc Trăng

15� Bà Giáo Hữu Hương Cầm, � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Sài Gòn�

16� Bà Giáo Sư Hương Giàu, � � � � �Đầu Họ Tỉnh  � � � � � � � � Tân An�

17� Bà Giáo Sư Hương An, � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Tây Ninh�

18� Bà Cả Huỳnh Thị mai, � � � � � � �quyền  � � � � � � � � � � � � � Trà Vinh�

19� Bà Giáo Hữu Hương Hương, � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Thủ D� một

20� Bà Giáo Hữu Hương Bốn, � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Vĩnh Long�

Vì vậy tôi gởi tờ Châu Tri nầy cho chư Hiền huynh, 
Hiền tỷ, Hiền muội hay, xin tuân y cần kíp và chư Thiên 
phong nam phái phải hết lòng giúp Chức sắc nữ phái 
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trong việc hành đạo.
Nay kính.

Nữ Chánh Phối Sư Hương Thanh
Chứng kiến:
Thượng Đầu Sư Thượng Trung Nhựt

NGÀY 29–3–TÂN MÙI (DI 16–5–1931) MINH THIỆN THẦY DẶY ĐẠO.

THẦY

Thầy mừng các con, các con nghe:
Buồn thảm cho nhơn loại, chẳng biết thời kỳ nầy 

là thời kỳ nào mà các con thấy trong buổi nầy Thánh địa 
xảy ra trở ngại làm cho thối bước nhơn sanh mà Thầy 
thêm sầu thảm.

Nầy các con ôi! Thầy vì lòng đại từ đại bi cho nên 
rộng để cho nhiều đứa vô nhơn tâm nhập môn cầu đạo, 
là vì Thầy cũng muốn cho chúng nó bước vô đường đạo 
đức, họa may tự hối đi chăng, nào dè đâu lại càng khuấy 
rối làm cho nền Đạo phải chinh nghiêng. Những kẻ 
ấy lấn quyền mà lắm lời khuấy rối.

Các con ôi! Thầy cũng tưởng bỏ Cung Bạch Ngọc 
đặng xuống phàm khai Đạo cho các con tu đặng thêm 
đạo đức mà làm phương châm thoát tục, mà dè đâu phải 
bị kẻ đánh đổ, cám dỗ các con mà trở lòng phản ý cùng 
Thầy, bài bác đạo Trời, khi cơ Hộ Pháp cả thảy muốn lấy 
ý riêng mà lập phe chia phái.

Các con ôi! Thầy chịu nỗi khổ tâm lao lý mà mong 
chờ các con đặng qui hồi cựu vị, nào hay các con, nhiều 
đứa toan cải đạo mà quăng dép cỏ, bỏ khăn tu mà 
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mong hồi thế tục.
Nay các con muốn Đạo càng cao, bước đường 

càng lắm gay go, vậy các con ráng chịu khổ tâm mà 
tấn bộ có đức hạnh thêm cao, cho công trình thêm rỡ 
nghe các con.

Thầy ban ơn cho các con. 
THĂNG.

NGÀY 18–4–TÂN MÙI (DL 3–6–1931) CHÂU TRI SỔ 18 VỂ ĐẠO ĐỨC HỌC 
ĐƯỜNG TẠIẰTÒA THÁNH.

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Đệ lục niên)

Tòa Thánh ngày 3–6–1931 (18–4–Tân Mùi).

CHÂU TRI

Kính cùng chư Chức sắc Thiên phong và chư Đạo 
hữu lưỡng phái đặng rõ:

Chư Đạo hữu,
Nhà trường Đạo Đức tại Tòa Thánh khai mở từ 

ngày 15– 10–1930 cho đến nay, bị vì bề tài chánh còn khiếm 
khuyết nên trường còn thiếu nhiều vật cần ích và bề ăn 
ngủ của trẻ em cũng chưa lấy gì hoàn toàn theo vệ sinh.

Tuy nhiên rằng trường mới mừng đặng vừa ra vẻ 
chớ cuộc hoàn toàn chưa ắt mừng nên, nhưng hôm nay có 
điều đáng mừng và xứng đáng cho tiếng nhà trường rằng: 
Trong kỳ thi cấp bằng “Việt Nam Sơ Đẳng Tiểu Học” vừa 
rồi nhằm ngày 1–6–1931 tại trường Tỉnh Tây Ninh, trường 
Đạo Đức có chọn cho 10 trò dự thi, hân hạnh thay! Nhờ 

Tòa Thánh
Số: 18
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Ơn Trên nên 10 trò ra thi đều đậu hết 10 trò, mà lại trong 
đó có 4 trò đậu luôn về khoa “Mention francais”. Ấy cũng 
nhờ mây vị Giáo tập, cũng người trong Đạo nên tận tâm 
dạy dỗ trẻ em, hôm nay mới đặng vẻ vang và xứng đáng 
cái công đào tạo.

Tôi ước mong sao chư Hiền hữu truyền rao cho chư 
vị nào có con, muốn cho học nơi trường Đạo Đức, xin 
đem vào nhập học thì đóng luôn số tiền học, chẳng bao 
nhiêu với số tiền ấy, trước là giúp cho nhà trường mau mở 
mang, sau cho con mình học.

Nếu mỗi vị có con cho học, để tấc lòng bác ái giúp 
đặng như vậy, thì có lẽ một ngày kia trường sẽ đặng trở 
nên đồ sộ.

Mấy lời xin chư Hiền hữu để chút lòng bác ái lo lắng 
về nhà trường, thi ơn của chư Hiền hữu chẳng phải là nhỏ.

Đặng Châu Tri nầy, mau mau thi hành thì tôi lấy 
làm hân hạnh và cảm ơn lắm vậy.

Nay kính.
Thượng Đầu Sư Chưởng Quản Tòa Thánh 

Thượng Trung Nhựt

NGÀY 7–5–TÂN MÙI (ĐL 22–6–1931) VĂN THƯ SỐ 199, ĐỨC Q. GIÁO 
TÔNG PHÂN NHIỆM CHO 3 CPS

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Đệ lục niên)

Số: 199 Tòa Thánh ngày 22–6–1931 (7–5–Tân Mùi).
Kính cùng Ba vị Chánh Phối Sư:
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 � Thượng Tương Thanh,
 � Ngọc Trang Thanh,
 � Thái Thơ Thanh.

Ba Hiền hữu, ngày mùng 8 tháng 10 năm ngoái 
(27–11– 1930), tôi có gởi Thánh giáo và Đạo Nghị Định 
của Đức Giáo Tông cho ba Hiền hữu và xin hành sự y 
theo Thánh giáo và 6 Đạo Nghị Định ấy. Những việc nào 
chỉ trong thơ ây mà chưa thi hành, xin Hiền hữu phải lo 
ban hành.

Hôm đó, tôi giao việc hành chánh cho 3 Chánh Phối 
Sư thì tôi giao Viện Nông cho ông Thái Chánh Phối Sư, bởi 
vì ông Thượng Chánh Phối Sư chưa về Tòa Thánh được.

Nay Thượng Chánh Phối Sư đã xin nghỉ việc quan, 
về Tòa Thánh hành đạo thì tôi xin sắp Cửu Viện lại như 
sau đây:

Thượng Chánh Phối Sư làm Tổng Lý 3 Viện là:
1. Học Viện – Y Viện: là trường học, nhà thương 

và các việc cứu giúp tương tế, vv...
2. Nông Viện: là các việc canh nông, công nghệ 

khai phá đất của Hội Thánh, sở dệt vải dệt 
hàng, đương ghế, khai phá đất 80 mẫu, lo sắp 
đặt Nghĩa địa, lo cai quản các nhà ở trong 
Thánh địa và sắp đặt chợ Từ Bi, vv...

3. Nội giao – Ngoại giao Viện: là giao thiệp với 
chánh phủ và nhơn sanh, giao thiệp và điều 
đình các Thánh Thất, lo lập Thánh Thất các 
nơi chưa có, vv…

Ngọc Chánh Phối Sư làm Tổng Lý 3 Viện là:
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1. Lại Viện: là Chủ trưởng các Chức sắc Thiên 
phong, lập và giữ Sổ Thiên phong, sổ Lễ Sanh 
và Chánh Phó Trị Sự nam phái. Lo việc cầu 
phong, cấp bằng, thuyên bổ Thiên phong Chức 
sắc, sổ tánh hạnh Thiên phong Chức sắc, giữ 
gìn và ban hành luật lệ Hội Thánh, buộc Thiên 
phong Chức sắc và Đạo hữu phải tuân luật Đạo.

2. Lễ Nhạc Viện: là lập Lễ Nhạc hoàn toàn trong 
Đại Đạo, lập Sổ Bộ tín đồ nam nữ của Đấng 
Chí Tôn, Bộ Sanh Tử, Hôn thú, lo tầm kiếm 
văn xưa tích cũ, lo sắp đặt kho sách, phòng sách, 
in kinh sách, sổ Tài vật bửu điện (Inventaires).

3. Hòa Viện: cầm quyền cai trị, xử đoán về phần 
Đạo và phần Đời, cầm quyền Tòa Tạp tụng, lo 
các việc Tòa Tam Giáo.

Thái Chánh Phối Sư làm Tổng lý 3 Viện là:
1. Hộ Viện: là lo tài sản, sổ thâu xuất, mỗi nãm 

lo phỏng định thâu xuất đặng trình cho Hội 
Thánh, lo sổ sách tài liệu và tài sản của Đại Đạo.

2. Công Viện: là lo các việc tạo tác, tu bổ đường 
lộ, giếng nước, kho tàng trữ đồ từ khí hay là 
vật liệu.

3. Lương Viện: là phòng trù, lo nuôi công quả và 
hành hương, lo lương bổng Chức sắc và nhơn 
công, lo lập sổ lương.

Ngày nay ông Thái Chánh Phối sư xin nghĩ một 
lúc, vậy phiền cùng nhị vị Hiền hữu Thượng và Ngọc 
Chánh Phối sư chia nhau đặng lo điều đình 3 Viện của 
Thái Chánh Phối Sư kể trên đây, chừng nào người lãnh 
việc hành chánh lại thì giao lại cho người.
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Tôi xin Hiền hữu lo sắp đặt mỗi việc cho hoàn toàn, 
công việc sấp đặt thể nào và sổ Chức sắc Thiên phong giúp 
việc trong các Viện kể trên đây và sổ Thiên phong thuyên 
bổ làm phận sự Đầu Họ và Đầu Quận Đạo.

Chúng ta đã lo lừa lọc Giáo Sư, Giáo Hữu gần hoàn 
toàn. Xin Hiền hữu Ngọc Chánh Phối Sư phải lo lập sổ 
Lễ Sanh và Chánh Phó Trị Sự Thông Sự nam phái đặng 
lo lừa lọc sắp đặt trong hàng Chức sắc ấy lại cho rành rẽ, 
những người nào nên thì để, hư thì bỏ.

Xỉn Hiền hữu Thượng Chánh Phối Sư lo lập Hội 
Nhơn Sanh cho hoàn toàn liền.

Luôn dịp cũng nên cử Hội Thánh thường xuyên 
tại Tòa Thánh. Thượng Chánh Phối Sư cầm quyền giao 
thiệp với chánh phủ, thì tôi viết thơ cho chánh phủ biết.

Nay kính,
Thượng Đầu Sư Thượng Trung Nhựt

NGÀY 19–5–TÂN MÙI (DL 4–7–1931) CHÂU TRI 19 THÔNG BÁO CPS 
THƯỢNG TƯỢNG THANH PHẾ ĐỜI HÀNH ĐẠO

Châu Tri 19: Đức Quyền Giáo Tống thõng báo: 
Ngài Chánh Phôi Sư Thượng Tương Thanh đã từ quan, 
phế đời hành đạo. 

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Đệ lục niên)

Tòa Thánh ngày 4–7–1931 (19–5–Tân Mùi). 

CHÂU TRI

Gởi cho: – Thiên phong Chức sắc CTĐ ĐĐTKPĐ,

Tòa Thánh
Số: 19
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Chư vị Chủ Thánh Thất,
Chức sắc Chánh Phó Trị Sự, Thông Sự,
Chư Đạo hữu lưỡng phái.
Chư Hiền hữu,
Trong nền Đại Đạo, ai ai cũng có nghe ông Thượng 

Chánh Phối Sư Thượng TƯƠNG Thanh, nay đã phế 
đời hành đạo.

Bấy lâu, tôi hằng trông mong chư Thiên phong có 
trách nhậm trọng về Tòa Thánh lo đạo y như Thầy dạy 
hồi ban sơ.

Nay 3 Chánh Phối Sự 3 phái đã về đủ ở Tòa Thánh 
và cũng có 1 Phối Sư, mấy vị Giáo Hữu phế đời về Tòa 
Thánh hiến thân cho Đạo. Vậy thể đạo đã thành.

Chiếu y theo lời của Đấng Chí Tôn dạy tôi hồi ban 
sơ, chiếu ỵ Pháp Chánh Truyền, chiếu y Đạo Nghị Định 
của Đức Giáo Tông, tôi đã giao việc hành chánh cho 3 
Chánh Phối Sư y theo thơ của tôi gởi cho 3 ông đề ngày 
22–6–1931 (7–5–Tân Mùi), tôi sao lục gởi luôn theo đây. 
Từ đây, chư Hiền hữu phải tùng quyền 3 Chánh Phối Sư 
mà hành sự.

Mấy tháng nay, nền Đại Đạo bị nhiều việc chinh 
nghiêng trắc trở, làm cho nhiều Đạo hữu tâm thành đức 
vẹn, khó phần biệt tà chánh, ngày đêm hằng tuôn dầm 
giọt lụy.

Thảm thiết bấy nỗi đời kích bác chê bai,
Não nồng thay lúc Đạo chia lìa thị nhục!
Ấy cũng tại tôi thiểu đức nên giọt sầu mới rơi ỉụy 

tới anh em chị em lưỡng phái. Vậy tôi phạt tôi phải nhịn 



 ĐẠO LỊCH 6: Năm TâN mùI (1931)

233

đói 2 ngày và quì nhang tụng Ngọc Hoàng Kinh 3 đêm, 
đặng cầu nguyện cho chư Hiền hữu chư Hiền muội giữ 
tròn đức tin, thỉ chung như nhứt, đặng đi cùng bước Đạo.

Nay kính.
Thượng Đầu Sư Thượng Trung Nhựt.

Ngày 25–5–Tân Mùi (dl 10–7–1931) Châu Tri 21 cũa 
CPS Ngọc Trang Thanh buộc Chức Việc BTS phải lập 
Minh thệ mới được hành chánh.

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Đệ lục niên)

Tòa Thánh ngày 10–7–1931 (25–5–Tân Mùi).

CHÂU TRI
Cho chư vị Chức sắc Đầu Họ Đạo và Chủ Thánh Thất.

Chư Hiền hữu,
Tuân theo Thánh giáo và Pháp Chánh Truyền, xin 

chư Hiền hữu truyền cho Chánh Phó Trị Sự và Thông 
Sự đã được cử rồi và lãnh chức hành sự tới nay, phải đến 
Thánh Thất trong địa phận của mình mà lập Minh thệ, 
có một Thiên phong chứng.

Sau khi Minh thệ rồi, thì Đầu Họ hiệp với Chủ 
Thánh Thất chứng vào tờ cử, gởi về Tòa Thánh cho Ngọc 
Chánh Phối Sư ký tên về nam phái, còn nữ phái thì gỏi 
cho Chánh Phối Sư nữ phái. Tờ cử Chánh Phó Trị Sự 
thì có Giáo Tông phê chuẩn, tờ cử Thông Sự thì có Hộ 
Pháp phê chuẩn.

Từ nầy về sau, tờ cử Chánh Phó Trị Sự, Thông Sự 
nào không có Ngọc Chánh Phối Sư hay là Chánh Phối 

Tòa Thánh
Số: 21
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Sư nữ phái ký tên, không có Giáo Tông và Hộ Pháp phê 
chuẩn thì Hội Thánh không nhìn nhận là Chức sắc của 
ĐĐTKPĐ.

Chư vị Đầu Họ, và Chủ Thánh Thất do theo Pháp 
Chánh Truyền mà sắp đặt quyền hành Chánh Phó Trị 
Sự và Thông Sự và truyền rao Châu Tri nầy cho chư Đạo 
hữu lưỡng phái biết

Sau có cử người mới cũng phải buộc Minh thệ và 
gởi tờ cử về Tòa Thánh như lời dạy trên đây.

Ngọc Chánh Phối Sư 
NGỌC TRANG THANH.

NGÀY 26–5–TÂN MÙI (DL 11–7–1931) PHÁP CHÁNH TRUYỀN CHÚ GIẢI 
LÀ TÂN PHÁP CÚA ĐĐTKPĐ

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Đệ lục niên)

Tòa Thánh ngày 11–7–1931 (Ngày 26–5–Tân Mùi).

CHÂU TRI
Cho chư vị Chức sắc Đầu Họ Đạo và Chủ Thánh Thất.

Cuốn Pháp Chánh Truyền Chú Giải là một bổn rất 
có ích, chẳng phải cho Chức sắc Thiên phong mà thôi, mà 
tín đồ cũng nên thỉnh mỗi người một cuốn đặng coi cho 
biết phận sự, quyền hành của các Chức sắc đối với mình.

Khi trước định 6 cắc (0$60) 1 cuốn, nay Hội Thánh 
định lại 2 cắc <0$20) đặng cho mỗi Đạo hữu đều có thế 
thỉnh được.

Pháp Chánh Truyền Chú Giải là Tân Pháp của Đại 

Tòa Thánh
Số: 20
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Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.
Ngọc Chánh Phối Sư NGỌC TRANG THANH.

NGÀY 28–5–TÂN MÙI (ĐL 13–7–1931) BÁT NƯƠNG DẠY NGÀI BVPQ CAO 
QUỲNH DIÊU VỀ NHẠC.

 � Phò loan: Hộ Pháp – Bảo Văn Pháp Quân.

BÁT NƯƠNG

Anh Ngọ! Nếu Anh không học quơ roi rõ phân Văn 
Võ cho rành thì khó tranh đoạt vị.

Phạm Văn Ngọ bạch: – Thưa mấy tháng nay tôi cũng 
lo học đờn và trau văn chương.
Giỏi đa, sao nữa, Nhạc là gì?
Phạm Văn Ngọ bạch: – Nhạc là âm.
Ối! Còn Anh Già giải nghĩa coi. Còn quơ roi là roi gì?
Mỹ Ngọc bạch: – Roi là roi trống.
Phải, học Văn Võ là gì? Hai cây roi trống, cây nào 

Văn, cây nào Võ?
Mỹ Ngọc bạch: – Bên mặt Võ, bên trái Văn.
Hai cái trống nhạc, cái nào Văn, cái nào Võ?
Cái trông tan là Võ, cái trống tồn là Văn.
Hai cái roi đổ xuống trống tan nói sao? 
– Khiêu Võ.
Còn hai cái roi để xuống trông tồn nói sao?
– Chiêu Văn.
Còn đè mặt một ngọn, nói sao?
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– Hễ đè trên trống tan thì gọi là Yểm Võ, còn bên trống 
tồn thì gọi là Phế Vãn.
Hai ngọn roi đánh vô mặt vành trống tan thì nói sao?
– Thuyết Võ, bên trống tồn thì gọi Hành Văn.
Hai ngọn roi gõ vô vành trống tan thì gọi là Thâu 

Võ, còn bên trống tồn thì gọi là Nạp Văn.
Nhớ chưa, đừng nói theo nhà quê mà làm cho ra rẻ 

giá Nhạc.
Mỹ Ngọc bạch: – Hiện thời có ai biết chăng?
Không, cổ thì biết.
Tan, đáng tiếng kêu Tán, còn Tồn thì là Tồn, Tán 

là trắc gọi là Võ, Tồn là bình gọi là Vãn. Võ Tán Văn Tồn 
cho hiệp câu:

Văn chương cái thể chung qui thổ,
Võ lược siêu quần tận bạch đầu.

Giải nghĩa coi nà.
Phạm Văn Ngọ: – Văn Nho khônẹ thể giải được.
Không nói, em thăng.
Mỹ Ngọc bạch: – Nếu có nói thì thêm trật chớ không 
ích gì, xin Cô từ bi giải giùm.
Ơi! Nghĩa là:

Văn vật mãn đời còn biến hóa,
Võ biền bạc tóc hết tài năng.

THĂNG.
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NGÀY 18–6–TÂN MÙI (DL 1–8–1931) ĐỨC LỶ DẠY NGÀI ĐẨU SƯ 
THƯỢNG TRUNG NHỰT VÀ NGÀI THƯỢNG CHÁNH PHẾỈ SƯ THƯỢNG 

TƯƠNG THANH.

Ngài Thượng Chánh Phối Sư Thượng Tương Thanh, 
vâng lệnh Đức Chí Tôn, xin từ quan, về Tòa Thánh Tây 
Ninh hành đạo ngày: 22–3–Tân Mùi (đl 9–5–1931), nên 
Đức Lý Giáo Tông có bài Thánh Ngôn nầy. 

 h Xem: TNHT1–2HN, B 156.

Ngày 14–7–Tân Mùi (di 27–8–1931) Đạo Cao Đài 
làm giao ước với Chánh phủ Pháp là không làm quốc sự 
hay chánh trị chống Pháp.

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Đệ lục niên)

Tòa Thánh ngày 27–8–1931 (14–7–Tân Mùi)

CHÂU TRI
Cho chư Chức sắc Thiên phong, chư vị Đầu Họ, Chủ Thánh 

Thất và chư Đạo hữu lưỡng phái.

Chư Hiền hữu, chư Hiền muội.
Trong việc biểu tình cộng sản đã xảy ra nơi nhiều 

tỉnh, có một phần ít Đạo hữu chưa để đủ đức tin nơi 
Đại Đạo, hoặc là không thiệt vào Đạo tu hành, ngã qua 
phía ấy, ỉàm cho chánh phủ phải nghi ngờ mà phải phòng 
ngừa chúng ta, lằm cho chúng ta không được thong thả 
trong việc tín ngưỡng tôn giáo của chúng ta như khi mới 
khai Đạo.

Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ của chúng ta sùng bái là 
đạo rất chơn chánh cao thượng của Đấng Chí Tôn lập ra 

Tòa Thánh
Số: 24
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mà độ rỗi nhơn sanh, dạy ròng những việc làm lành lánh 
dữ vầ bác ái chúng sanh, không có xen lộn vào đó những 
việc quốc sự bao giờ.

Muốn cho chánh phủ biết chắc lòng thành thật 
của chúng ta trong sự tín ngưỡng và sùng bái Đạo của 
Thầy thì chúng ta chẳng sợ chi mà không ỉằm giao ước 
với chánh phủ.

Vậy, xin chư Hiền hữu chư Hiền muội, mình là 
người ngay thật, vui ký tên vào Tờ Giao ước in sẵn gởi 
theo đây, đặng tôi sẽ đem trình cho chánh phủ xem xét 
rồi, nếu chánh phủ hết sự nghi ngờ thì chánh phủ sẽ để 
cho chúng ta đến các Thánh Thất làm lễ sùng bái Đức Chí 
Tôn thong thả cũng như người đạo Gia Tô đến các Nhà 
Thờ làm lễ cúng bái Đức Chúa Trời vậy.

Tờ Giao ước nầy làm ra 4 bổn, 3 bổn gỏi về Tòa 
Thánh Tây Ninh, 1 bổn để tại Thánh Thất mình.

Xin chư Hiền hữu ráng lo giùm cho xong rồi gởi về 
Tòa Thánh trong tháng Septembre.

Chánh Phối Sư THƯƠNG TƯƠNG THANH

NGÀY 15–7–TÂN MÙI (DL 28–8–1931) ĐỨC QUAN THÁNH DẠY NAM PHÁI 
VÀ NỮ PHÁI PHẢI CHUNG HIỆP NHAU, KHÔNG ĐẶNG PHÂN CHI LẬP PHÁI. 

QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN
Trùm đời trung nghĩa chúng kiêng oai,
Trời khiến thay quyền Khổng Thánh nay.
Xưa vốn phò Lưu sau dực Hớn,
Phật phong Chơn Tể thưởng Kim Bài.

Nầy chư nhu,
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Kể từ Đại Đạo mới hoằng khai,
Lão chịu ra truyền mối Thánh nhai.
Chỉ một tâm trung nên đặng hưởng,
Xuân Thu nghĩa khí trọn lòng ngay.

Đạo vốn không hai, mà nay các nơi đều nghịch lẫn, 
mong tiếm giả quyền, làm cho Đạo chịu chinh nghiêng.

Ta hỏi chư nhu: Đức Chí Tôn mở Đạo dạy cả thảy 
các con của Chí Tôn chung hiệp nhau và làm cho thân ái 
nhau, hay là lập đặng tàn hại nhau?

Vậy chớ lập quyền hành đặng dìu dắt hay là lập đặng 
áp chế phân phứt dứt bẩn nhau? Có phải lập ấy cho có 
kẻ lớn dìu kẻ nhỏ ra làm đạo đức, để gương cho hậu tấn 
chăng? Mà chư nhu chẳng mong tầm yếu lý của Đạo Vô 
Vi, lấy trọn tinh thần mà hành đạo thì lý yếu chư nhu 
làm sao rõ đặng.

Vậy Ta khuyên Đạo lưỡng phái khá tương thân tương 
ái mà dìu dắt cho nhau.

Nữ phái, Ta quá buồn vì cả Cung Diêu Trì mong 
chế sửa đức tin cho Nữ phái, mà đã cả năm không dời tục 
tánh đặng dồi ánh thiêng liêng.

Ta rất ưu phiền, 
Cho chư Hiền muội, 
Sanh trong đời cuối, 
Gặp buổi Đạo khai, 
May quá đỗi may, 
Có Đức Cao Đài,
Ra dìu con dại. 
Khuyên trai hiếu ngãi

Dạy gái tiết trinh, 
Ba mối khá gìn,
Năm giềng nắm chặt. 
Làm cho đáng mặt, 
Trai hiếu gái trinh,
Ở chốn Thiên đình,
Thiêng liêng một thể.
Xuống phàm làm tệ,
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Cứ kể nữ nhi,
Chẳng biết bầu bì,
Mặc dầu hay dở.
Đường Tiên bợ ngợ,
Cuộc thế ước mơ,
Dạ thiệt hẫng hờ,
Bơ ngơ biển khổ.
Trong lòng chẳng cố,
Xét thử đường mô,
Đặng lánh mê đồ,

Hư Vô tầm đến.
Đức tánh vững bền,
Cho nên tài gái.
Khuyên khuyên nhau phải 
Phải lập chí trai,
Đôi lời Ta dạy,
Chớ có lợt phai,
Ráng giữ dạ hoài,
Đừng cho sai nhé. 

Ta mừng chư Đạo lưỡng phái. 
THĂNG.

 ¾ Cũng trong ngày 15–7–Tân Mùi (dl 28–8–1931), tại 
TTTN, Đức Quyền Giáo Tông chủ tọa Tòa Tam Giáo 
CTĐ lần 2: Định án các Chức sắc vi phạm Luật Đạo.

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Đệ lục niên)

Sao lục Án Tòa Tam Giáo xử ngày 28–8–1931.
Tuân y theo Thánh giáo Đức Lý Giáo Tông, Nghị 

Định ngày mùng 3–10–Canh Ngọ,
Chiếu theo Đạo Nghị Định của Hộ Pháp và lời 

phê chuẩn của Giáo Tông ngày 3–10–Canh Ngọ, thiết 
lập Tam Giáo Tòa.

TAM GIÁO TÒA CỬU TRÙNG ĐÀỉ (KỲ NHÌ)

Tại TTTN ngày Rằm tháng 7 năm Tân Vì (dí 28–
8–1931) Xử các vụ và kết án như sau đây:
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TÊN HỌ CHỨC ĐỊNH ÁN

1. Trần Đạo Quang
2. Nguyễn Trung Hậu
3. Trương Hữu Đức
4. Trương Văn Tràng
5. Phạm Văn Tươi
6. Lê Thiện Phước
7. Thái Văn Thâu

Ngọc Chưởng Pháp
Bảo Pháp HTĐ
Hiến Pháp HTĐ 
Tiếp Pháp HTĐ 
Hiên Đạo HTĐ 
Bảo Thế HTĐ 
Khai Thế HTĐ

Chiếu theo hình phạt thứ 
9: phải ăn năn sám hối thọ 
tội cùng chúng sanh�
Tha bổng, song buộc phải về 
Tòa Thánh cho thường đặng 
gần Đức Lý Giáo Tông và Hộ 
Pháp dìu dắt trong đường Đạo.

8. Thái Ca Thanh Phối Sư Chiếu hình phạt thứ 5: 
Ngưng chức 1 năm, nếu biết 
ăn năn sám hối thì cho phục 
chức như cũ�

9. Thượng Bản Thanh Giáo Sư –nt–

10. Ngọc minh Th� Giáo Hữu –nt–

11. Thượng Sanh Th� Giáo Hữu –nt–
12. Thượng Tương Th Giáo Hữu Tha bổng�

13. Ngọc Khai Thanh Giáo Hữu –nt–

14. Thượng Lai Th� Giáo Hữu –nt–

15. Thái minh Thanh Giáo Hữu –nt–
16. Thái Kiễn Thanh Giáo Hữu –nt–

17. Ngọc Sơ Thanh Giáo Hữu Chiếu hình phạt thứ 5: 
Ngưng chức 1 năm�:

18. Thái Hiển Thanh Giáo-Hữu –nt–

19. Thượng Diêu Th Giáo Hữu –nt–
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20. Thượng Ngự Thanh Giáo Hữu –nt–

21. Thượng Hêng Thanh Giáo Hữu��� Tha bổng

22. Thượng Trò Thanh Giáo Hữu –nt– (Võ Văn Trò)

23. Thái Quyến Thanh Giáo Hữu –nt–

24. Thượng Thành Th� Giáo Hữu –nt–

25. Thượng Giỏi Thanh Giáo Hữu –nt–

26. Thượng Kỷ Thanh Giáo Hữu –nt–

27. Thượng Sanh Th� Lễ Sanh –nt–

28. Ngọc Phùng Thanh Lễ Sanh –nt–

29. Ngọc Lương Thanh Lễ Sanh –nt–

30. Ngọc Bồi Thanh Lễ Sanh –nt–
31. Thái Bân Thanh Lễ Sanh –nt–

32. Thượng Đổng Th� Lễ Sanh –nt–

33. Thượng Tân Thanh Lễ Sanh –nt–

34. Thượng Tuất Th� Giáo Hữu Chiếu hình phạt thứ 10: 
Hầu kẻ hữu đức hạnh của 
HT định đặng cầu học đạo�

35. Thượng Dung Th� Giáo Hữu Chiếu hình phạt thứ 8: 
phải về Tòa Thánh 3 tháng 
gần Thánh giáo học đạo

36. Thái Chương Th� Giáo Hữu –nt–
37. Thượng Lắm Th� Giáo Hữu –nt–

Làm tại Tòa Thánh Tây Ninh, ngày rằm tháng 7 năm Tân Vì. 

 Quyền Lục Sự CHÁNH TÒA
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 BVPQ Cao Quỳnh Diêu Q� Giáo Tông Thượng Trung Nhựt

Ngài Chánh Phối Sư Ngọc Trang Thanh ra lịnh 
cho các Đầu Tỉnh Đạo, cách ban hành Bản Án của Tòa 
Tam Giáo:

Xin Đầu Tỉnh lãnh thi hành cái án sao ra trên đây 
và dán một bổn tại mỗi Thánh Thất trong tỉnh.

Cách thi hành phải làm như sau đây:
Đạo hữu nào có tên trong Bản án mà ở trong tình 

của mình thì trích lục ra từ cái án mà giao lại cho Đạo 
hữu ấy và phải lấy biên nhận. Đạo hữu nào không chịu 
lãnh án thì Đầu Họ phải lập Vi bằng gởi về Tòa Thánh.

Ví dụ: Như người thứ nhứt có tên trong Bản Án là 
Đạo hữu Trần Đạo Quang có trong tỉnh mình thì sao lục 
án ra 1 tờ hài mà giao cho người:

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Đệ lục niên)

Sao lục án Tòa Tam Gỉáo xử ngày rằm tháng 7 năm 
Tân Vì tại Tòa Thánh Tây Ninh, nhằm ngày 28–8–1931.

Đạo hữu Trần Đạo Quang, Tòa xử phải ăn năn sám 
hối thọ tội cùng chúng sanh.

Hạn một tháng kể từ ngày giao án, phải về Tòa 
Thánh. Nếu chẳng tuân y thì phạm tội bất tuân Luật 
Đạo, kỳ Tòa tới phải bị án nặng hơn.

Vâng lịnh Ngọc Chánh Phối Sư quyền Ngọc Đầu 
Sư, kiêm Chủ Trưởng Chức sắc nam phái.
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Gia Định, ngày tháng 10 năm 1931. 
ĐẦU HỌ TINH 

(ấn ký)

NGÀY 1–8–TÂN MÙI (DL 12–9–1931) THƯỢNG CPS RA CHÂU TRI 25 VỀ 
VIỆC QUYÊN TIỀN, CƠ BÚT.

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Đệ lục niên)

Tòa Thánh ngày 12–9–1931 (1–8–Tân Mùi).

CHÂU TRI

Gởi cho:  
 � Chức sắc Thiên phong,
 � Chư vị Đầu Họ, Chủ Thánh Thất,
 � và chư Đạo hữu lưỡng phái.

Chư Hiền hữu,
Sau khi tôi đi viếng các Thánh Thất trong lục châu 

rồi, tôi lấy lầm vui mà thấy đâu đâu cũng sốt sắng thành 
thật mà lo tu hành, ăn chay làm lành là gốc. Vậy nên tôi 
để lời mừng cho chư Hiền hữu được ơn Thầy ban bố đầy 
đủ vào lòng đó. Hãy cứ giữ một lòng tín ngưỡng mạnh 
mẽ nơi Thầy thì nấc thang thiêng liêng sẽ vịn lên được.

Tôi chỉ nhắc lại đây cho chư Hiền hữu phải hằng 
nhớ và giờ khắc nào cũng phải y theo cái tôn chỉ của Đạo 
của chúng ta thờ là: tập tâm tánh chúng ta lần lần lên cho 
thiệt từ bi, cho thiệt bác ái, phải thật hành ra chớ không 
phải nói nơi miệng.

Gặp một việc lành nhỏ, lớn cũng phải vui làm liền; 

Số: 25



 ĐẠO LỊCH 6: Năm TâN mùI (1931)

245

một việc quấy, một lời nói có hại cho người, dầu nhỏ cho 
mấy cũng phải chừa. Phải tập cái tâm tánh hằng ngày ở 
nơi sự lành, cứ ỉàm lành, nói lành, tưởng lành cho người 
mà thôi. Phải xa lánh những hạng làm hung, nói dữ cho 
người, là hạng còn khiếm đạo đức, có thể làm cho trắc trỏ 
bước đường tu của mình.

Sau nầy, tôi xin khuyên chư Hiền hữu phải phòng 
cho lắm 2 điều tôi tỏ dưới đây:

1. VẾ TIẾN BẠC: Từ khi tôi về Tòa Thánh tới nay, 
tôi biết Hội Thánh không có sai biểu ai đi quyên 
góp tiền bạc chi hết. Vậy chư Hiền hữu hãy đừng tin 
những người đến mình quyên góp tiền bạc nói cho 
Hội Thánh, ấy là người giả dối, đừng tiếp. Sự cúng 
Trời Phật là để cho cái đạo tâm thong thả của mỗi 
người, ai muốn cúng bao nhiêu đem đến Thất bỏ 
vào tủ bố thí. Cúng mà không ai nài, không ai biết 
mới thiệt là hảo tâm, mới có âm đức đó.

2. VẾ CƠ BỨT: Thầy có dạy rằng, việc Cơ Bút là tối 
trọng, ở trong ấy có lẫn lộn sự thiệt thiệt hư hư, rất 
khó phân bệt.
Vậy nên xin chư Hiền hữu phải dè dặt, chớ vội tin 

Cơ Bút nơi nầy nơi kia mà sợ phải lầm mưu chước của tà 
quyền cám dỗ, làm cho trắc trở bước đạo của mình, làm 
cho chia lìa ra phe ra phái, làm cho mình phải đổi dạ đổi 
lòng mà mắc lời thề khi mới nhập Đạo.

Lúc này là lúc Đạo phải bị khảo, tức nhiên tà quyền 
được lộng. Ấy là trường thi mở hội đó. Chư Hiền hữu hãy 
giữ vẹn bộ thiết giáp của Thầy ban là đạo đức của Thầy 
bố cho mình, là bền vững một lòng một dạ thì được qua 
khỏi hồi khó khăn mà bước tới bực trên. Tôi rất thương 
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hại cho ai còn lậm nơi thất tình phải bị gạn lại mà sa vào 
đường quanh nẻo tối.

Kính ít lời, xin chư Hiền hữu nam nữ ráng lưu ý.
Chánh Phối Sư THƯỢNG TƯƠNG THANH

NGÀY 3–8–TÂN MÙI (DL: 14–9–1931) CHÂU TRI 26 CỦA NGỌC CHÁNH PHỐI 
SƯ: GIÁO HỮU SẮP LÊN PHẢI LẬP MINH THỆ MỚI ĐƯỢC HÀNH CHÁNH.

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Đệ lục niên)

Tòa Thánh ngày 14–9–1931 (Ngày 3–8–Tân Mùi).

CHÂU TRI
Cho Chức sắc Thiên phong,

Chư Hiền hữu, Hiền muội.
Chức sắc Thiên phong nam nữ, từ bực Giáo Hữu sắp 

lên, phải có lập hồng thệ rồi mới được hành chánh. Như 
vậy, mới có nâng phẩm giá của Hiền hữu, Hiền muội lên 
cho đủ phép mà hành đạo.

Đã có Tờ Mời rồi 2 lần, lần trước ngày mùng 1 tháng 
9 năm Mậu Thìn (13–10–1928), lần sau ngày mùng 8 tháng 
4 năm nay (24–3–1931) mà không rõ cớ sao ngày ấy, Hiền 
hữu, Hiền muội không có mặt.

Nay tôi định lại thêm 1 lần chót là ngày rằm tháng 
8 nầy, nhằm ngày 26–9–1931, nội buổi sớm mai, xin Hiền 
hữu, Hiền muội phải đến Tòa Thánh mà thọ phép đặng có 
lo việc hành đạo. Như vị nào còn trễ nữa thì sẽ bị tội, tự hậu 
không được dự vào việc hành chánh của Đạo. Xin lưu ý.

Ngọc Chánh Phối Sư, Quyền Ngọc Đầu Sư, 

Số: 26
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Chủ Trưởng Chức sắc nam phái 
NGỌC TRANG THANH

NGÀY 15–8–TÂN MÙI (ĐL 26–9–1931) TẠI TNẢO XÁ H.C. ĐỨC PHẬT 
MẪU DẠY NỮ PHÁI.

 � Phò loan: Hộ Pháp – Bảo Văn Pháp Quân.

DIÊU TRÌ NƯƠNG NƯƠNG

Hỷ chư Thiên phong, hiền đồ.
Thời thế của Đạo đương chẳng may, trên bị phạm 

Thiên điều, dưới chinh lòng sanh chúng, vì nơi Chức sắc 
có trách nhậm xứng đáng, vì nơi những Đấng điều đình 
mà gần cả triệu sanh linh phải bị trở ngại bước đường 
đạo đức.

Chư hiền đồ lãnh phần trách nhậm dìu dắt Nữ phái 
cho biết phận sự mà khuyên lơn yêu cầu Chức sắc bên Nam 
cho thấy rõ nẻo sái đường ngay đặng sửa cải, nhưng cũng 
không thấy được giúp ích chút nào về sự trắc trở của Đạo.

Theo thế đời, bậc nữ nhi là cốt yếu của đường tấn 
hóa, là phương hướng ngay thẳng cứu nét hưng vong. Nên 
cũng nhờ đó mà hư cũng do đó.

Về đạo đức bậc nữ nhi lại còn có một mãnh lực cao 
trọng hơn nữa. Nếu xét cho cùng thì nữ nhi hẳn thiệt là 
cái chìa khóa để mở cửa đạo đức của nhơn sanh, phương 
thuốc hay để cứu người đương bịnh, ngọn đèn tỏ để dìu 
đường.

Nói tóm lại là cái máy vận động trở day của cha, của 
chồng, của con, tất cả những bậc phẩm Thiên phong để 
dìu mối Đạo đó.
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Than ôi! Người cầm máy vận động bơ thờ, không 
hiền lành, thiếu hạnh đức, thế nào cái máy kia không sai 
nẻo lạc đường, thế nào chẳng gặp điều trắc trở.

Chư hiền đồ, xin gắng gia tâm nghĩ xét bổn phận 
mình, học hỏi thêm mà liệu chước nào cứu bịnh cho nền 
Đạo. Lúc nầy là lúc cần yếu trách nhậm khó khăn và lớn 
lao ấy, nếu chẳng phải nơi tay chư hiền đồ thì tưởng Nam 
phái chẳng có ai làm được, vì họ bị cái cường tranh lực 
đấu thế so tài, rồi rốt cuộc con thuyền Bát Nhã vẫn chơi 
vơi mà muôn ức sanh linh vẫn chẳng khỏi nơi khổ hải.

Thiếp có lời thiết yếu yêu cầu chư hiền đồ về đó, xin 
nhớ nghe!

Vậy từ đây, nên chung lo nhau, tìm thế nào cho sự 
rối rắm đừng loán ra. Gắng mỗi người đem một giọt nước 
tịnh bình đến làm nên bát nước thiêng liêng đặng rưới tắt 
lò lửa lòng kia thì một may mới trở lại hòa bình êm ấm.

Chớ khá chẳng lưu tâm. 
THĂNG.

NGÀY 18–8–TÂN MÙI (DL 29–9–1931) CHÂU TRI 28: THƯỢNG CHÁNH 
PHỐỈ SƯ DẠY VỀ NGŨ GIỚI CẤM.

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Đệ lục niên)

Tòa Thánh ngày 29–9–1931 (Ngày 18–8–Tân Mùi).

CHÂU TRI

Cho: 
 � Chư Chức sắc Thiên phong,

Số: 28
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 � Chư vị Đầu Họ, Chủ Thánh Thất,
 � và chư Đạo hữu lưỡng phái.

Chư Hiền hữu,
Từ ngày Khai Đạo đến nay, tính lại đã hơn 5 năm 

rưởi rồi mà trông coi trong hàng Đạo hữu nam nữ phần 
đông chưa giữ được Tam Qui Ngũ Giới cho hoàn toàn.

Tân Luật đã ban hành lâu rồi, buộc mỗi tín đồ phải 
biết và thiệt hành cái Tam Ngũ đó. Vậy tôi nhắc Ngũ 
Giới cấm lại ra dưới đây, xin chư Hiền hữu hãy cần đọc 
cho thuộc, đặng nhớ luôn luôn trong trí, ngỏ hầu tới thi 
hành sự chi, khỏi sai lầm qua nẻo quấy.

1. NHÚT BẤT SÁT SANH: là chẳng nên sát hại sanh vật, 
không nên giết chết và cũng không nên đánh đập làm đau 
đớn rên siết, chẳng những người với cầm thú mà thôi, lần 
lần cũng phải giữ đừng sát hại vô ích cho tới côn trùng 
và thảo mộc nữa.

2. NHÌ BẤT DU THIÉT: là cấm trộm cướp, lấy ngang, lường 
gạt của người, hoặc mượn vay không trả, hoặc chứa đồ 
gian, hoặc lượm lấy của rơi, hoặc sanh lòng tham của quấy, 
để ý hại người mà lợi cho mình, cờ bạc gian lận.

3. TAM BẤT TÀ DÂM: là cấm lấy vợ người, thả theo đàng 
điếm, xúi giục làm loạn luân thường, hoặc thấy sắc dậy 
lòng tà, hoặc lấy lời gieo tình huê nguyệt.

4. TỨ BẤT TỬU NHỤC: là cấm say mê rượu thịt, ăn uống 
quá độ rối loạn tâm thần, làm cho náo động xóm làng, 
hoặc miệng ước rượu ngon, bụng mơ đồ mỹ vị.

5. NGŨ BẤT VỌNG NGỮ: là cấm xảo trá, ỉáo xược, gạt 
gẫm người, khoe mình, bày lỗi người, chuyện quấy nói 
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phải, chuyện phải nói quấy, nhạo báng chê bai, nói hành 
kẻ khác, xúi giục người hờn giận, kiện thưa xa cách, ăn 
nói lỗ mãng thô tục, chửi rủa người, hủy báng tôn giáo, 
nói ra không giữ lời hứa.

Người bước chân vào đường Đạo cần nhứt phải tập 
thân tâm theo Ngũ Giới.

Vậy tôi xin chư Hiền hữu trong hàng Chức sắc (Giáo 
Hữu, Lễ Sanh, Chánh Phó Trị Sự và Thông Sự nam nữ), 
ai đọc chưa thuộc, làm chưa tròn, phải cần học tập cho 
thành thục.

Tôi cũng xin chư Hiền hữu hãy ráng chịu nhọc, chia 
nhau đi khắp các Ấp đạo, đọc và cắt nghĩa cho hết thảy 
chư Đạo hữu nam nữ nghe và học tập theo. Ấy trước lầ 
tập mình, sau mình dìu đắt chư Đạo hữu giữ được tròn 
Ngũ Giới cấm, thì hạnh đạo của mỗi người được thêm 
cao, rồi tự nhiên nền Đạo của Thầy sẽ vững vàng trở lại.

Tiếp được Châu Tri nầy, xin chư Hiền hữu lập tức 
lo thi hành, để hết thân tâm vào đây mà làm một công rất 
xứng đáng cho Thầy cho Đạo. Người tu lo bòn âm chất, 
mà không phương nào làm cho được âm chất nhiều cho 
bằng đem hết lòng làm tròn phận sự dìu dắt chư Đạo hữu 
ngay trong con đường đạo đức. Dạy chư Đạo hữu cho 
thuộc Ngũ Giới cấm và chăm nom nhắc nhở chư Đạo 
hữu tập tâm tánh in theo đó, là làm tròn một phận sự 
của chư Hiền hữu vậy.

Kể từ ngày rằm tháng 10 sắp lên, Hội Thánh sẽ phái 
người gạn xét hỏi lại chư Hiền hữu, ai thuộc và thiệt hành 
Ngũ Giới thì sẽ được khuyên son vào Tờ Công hạnh đạo 
của mình, ngày sau sẽ được dự vào cuộc thăng thưởng.
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Nay kính.
Chánh Phối Sư THƯỢNG TƯƠNG THANH

NGÀY 28–8–TÂN MÙI (DL 9–10–1931) CPS NGỌC TRANG THANH RA 
CHÂU TRI 29: TÒA THÁNH, CƠ BÚT.

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Đệ lục niên)

Tòa Thánh ngày 9–10–1931 (28–8–Tân Mùi). 

CHÂU TRI
Cho Chức sắc Thiên phong nam nữ.

Chư Hiền hữu,
Từ ngày Đại Đạo khởi khai đến nay, tính ra cũng 

gần đặng 6 năm, công lao của chư Hiền hữu nam nữ đã 
dày, số tín đồ của chư Hiền hữu độ rỗi cũng đông mà xem 
lại thì chưa được bao nhiêu người rõ thông chơn đạo, bền 
giữ đức tin trước sau như một. Ấỵ bởi chúng ta mắc lo 
phần phổ độ mà chậm trễ phần giáo đục, nay lấy làm xốn 
xang mà thấy một phần Đạo hữu sắp ngã vì đường đạo 
còn mờ hồ, đức tin chưa được vững.

Đây, tôi xin nhắc lại một ít lời của Đức Lý Giáo Tông 
dạy khi ban sơ, xin chư Hiền hữu Hiền muội đọc rồi giảng 
lại giùm cho chư Đạo hữu nam nữ nghe mà giữ lấy mình 
cho trọn vẹn, cho đến ngày về cùng Thầy.

I. VỀ TÒA THÁNH TÂY NINH:

Vừa khi mở Đạo, Thầy đã dạy: Nơi đây là Thánh địa, 
Thầy khai Đạo tại đây. Nguồn Đạo do nơi đây mà phát 
khởi và truyền bá ra các nơi. Vậy thì các Thánh Thất do 

Số: 29
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ĐĐTKPĐ mà nảy sanh phải vâng lời dạy trên đây, tùng 
Tòa Thánh Tây Ninh mà hành đạo, mà tu thân, thì mới 
được hưởng cái Ân Xá Lần thứ 3 của Trời, mới mong đoạt 
thủ các cơ đắc đạo.

Thoảng như Chức sắc lãnh phần trách nhậm cao 
trọng nơi Tòa Thánh có lầm lỗi điều chi thì có Thầy và 
Tam Trấn sửa dạy. Ai tái phạm, không khỏi Thiên điều 
phạt nặng về tội thiêng liêng. Anh em đương cầm quyền 
hành chánh nơi Tòa Thánh đều biết sợ luật Trời, rủi có 
lầm lỗi, cũng biết mau mau ăn năn sám hối. Nói cùng đi 
nữa, nếu người cầm mối đạo nơi đây hết xứng đáng thì 
Thầy sẽ thay thế người khác, chẳng lý nào Thầy đi giáng 
cơ mà lập Đạo lại và lập Tòa Thánh lại nơi chỗ hác.

Xin chư Hiền hữu Hiền muội tin chắc rằng chi chi 
cũng có Thầy là Ông Cha thiêng liêng, có đủ quyền hành 
xây chuyển nền Đạo nơi đây, một ngầy kia phải hưng sùng 
như Thiên thơ tiền định. Còn việc phân phe chia phái, 
lập tư lập riêng, nơi này nơi khác, làm cho tín đồ chia rẽ, 
nghịch lẫn nhau, là kế của tà quyền dụng mà khảo chúng 
ta. Chư Hiền hữu Hiền muội nên cẩn thận suy xét cho 
lắm đặng ngăn ngừa giùm cho Đạo hữu nam nữ khỏi 
lỡ bước lầm vào, mà phải mắc lời thề nặng nề khi nhập 
môn cầu Đạo.

II. VẾ CƠ BỨT:

Việc nầy rất trọng. Thầy có dạy rằng: “Người phò 
loan là tướng soái của Thầy để truyền đạo cho nhơn 
sanh. Bực Chơn Thánh, phải đọa trần đi nữa mà nếu 
không đủ Thánh chất để dìu dẫn nhơn sanh, không phải 
Thiên thơ tiền định thì không xứng đáng cầm bút cho 
Thầy truyền Đạo.”
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Mấy cặp phò loan cho Thầy giáng dạy đã có định 
trước, chớ không phải ai muốn tập chấp bút phò loan thì 
tập, rồi cầu được Thầy giáng vào đâu. Thoảng như trong 
mấy cặp phò loan Thầy đã chọn khi Khai Đạo, có cặp 
nào hết xứng đáng, Thầy để riêng không dùng nữa, dùng 
mấy cặp còn lại.

Xin phải tin rằng Thầy biết lòng dạ của mỗi môn đệ 
của Thầy, nơi nào hám vọng mong chia rẽ độc lập, thì Thầy 
không thế nào giáng vào nơi ấy đâu. Nếu Thầy không thế 
giáng thì không lý nào Thầy cho phép Thần Thánh giáng 
vào đó bao giờ.

Vậy xin chư Hiền hữu nam nữ nên dè dặt cho lắm, 
đừng vội tín rằng: Thầy giáng cơ nơi nầy nơi kia mà phải 
lầm mưu tà quái.

Thầy đã dạy rằng: Chúa Quỉ cũng dám xưng tên 
Thầy và tên chư Thần Thánh Tiên Phật mà cám dỗ chúng 
ta, giáng cơ cũng huyền diệu, cho thơ cũng hay, nói việc 
quá khứ vị lai cũng giỏi, dạy việc tu hành cũng có chánh 
lý, song đến khi nó đã làm cho mình tin được rồi, lần lần 
mới xen lộn vào những chước tà để gạt chúng ta trở bước, 
lộn qua đường vạy, ụhư cơ dạy phải bỏ Tòa Thánh Tây 
Ninh, lập nơi Tam Bình, và phong chức Thiên Sư là thầy 
của Trời cho một Đạo hữu ở Long Xuyên, đều là chước 
tà để dẫn dắt nhơn sanh vào miền của họ.[1]

Muốn giữ cho khỏi vướng bên đường tà thì cứ nghe 
những lời dạy có đủ đạo đức mà thôi, bồ hết ra ngoài tai 
những thuyết làm cho Đạo hữu nghịch lẫn nhau, làm cho 

[1] Nói về Cơ Bút nơi Chỉ phái Mình Chơn Lý của Ông Ca do 
Thiên Sư Phùng cầu, biểu bỏ TTTN, lập Tòa Thánh khác ở Tam 
Bình, VL
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chia phe phân nhánh, làm cho ngửa nghiêng nền Đạo của 
Thầy. Những thuyết ấy là mưu tà để khảo chánh.

Thầy có nói: (TNHT, trang 31) “Thi nhiều đậu ít là 
lẽ thường, các con liệu phương thế mà nâng đỡ đức tin 
các môn đệ cao lên hằng ngày, đó là công quả đầu hết”

Xin chư Hiền hữu, Hiền muội để hết ý nơi lời Thánh 
Ngôn trên đây mà lập công quả rất lớn về sau.

III. VÊ VIỆC HÒA THUẬN:

Chư Đạo hữu Đạo muội có lẽ còn nhớ lời Thầy đạy 
như sau đây hôm ngày mùng 1–Giêng–Bính Dần: “Thầy 
vui muốn cho các con thuận hòa cùng nhau hoài, ấy là 
lễ trân trọng của các con hiến cho Thầy.”

Hòa thuận là một hạnh đạo rất quí báu trước mắt 
Thầy, chúng ta phải hết sức giữ gìn hạnh ấy cho hoàn 
toàn, mới mong được ơn Thầy ban bố mà gấm ghé phẩm 
vị Thánh Thần. Muốn hòa với người, trước phải hạ mình, 
lấy hết lòng khoan đung đại độ mà đối đãi với người, phải 
khiêm cung, phải nhẫn nhịn cho lắm. Coi mình nhẹ mà 
xem người trọng. Phải tha lỗi cho người, mà nghiêm răn 
lỗi mọn của mình. Đừng dị nghị việc người mà sanh ác 
cảm, chi chi cũng tưởng có Thầy hết.

Tôi ước ao mỗi Đao hữu nam nữ ráng tập theo mấy 
hạnh nầy. Nếu mỗi người đều sẵn lòng làm theo thì việc 
hòa bình của Đạo sẽ mau thành tựu, chừng ấy mới có thể 
cầu Thầy truyền huyền vi bí mật cho chóng ta nắm lấy mà 
lập thành nền Đạo.

Còn như trong hàng môn đệ của Thầy mằ cứ cưu 
lòng nghịch lẫn nhau, chia rẽ nhau, không để dạ thương 
yêu, không hết lòng kính mến thì vẻ đạo cứ tiêu mòn, khó 
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mong cho thành đặng, rồi hại cho nhơn sanh phải mắc 
hoài trong vòng khổ hải.

Ai là người biết thương Thầy mến Đạo, tôi cất tiếng 
cầu xin hãy dụng hết chơn tâm mà khuyên giải xung quanh 
mình cho được thuận hòa, mỗi người dầu lớn dầu nhỏ, 
xin để hết dạ lo lường, thì là hồng phước của nhơn sanh 
còn đó.

Nay kính.
Ngọc Chánh Phối Sư NGỌC TRANG THANH.

NGÀY 22–9–TÂN MÙI (DL 1–11–1931) CHÂU TRI 31 CỦA CPS NGỌC 
TRANG THANH VỀ PHÂN CHIA CHI PHÁI

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Đệ lục niên)

Tòa Thánh ngày 1–11–1931 (Ngày 22–9–Tân Mùi).

CHÂU TRI
Cho Chức sắc Đầu Họ Đạo Tỉnh và Quận.

Chư Hiền hữu chắc còn nhớ lằng, hồi năm Bính 
Dần nhằm năm 1926, chúng ta ra hành đạo thì có khai 
tên họ, chức phận, nghề nghiệp cho chánh phủ biết và 
có cho hay rằng: Tòa Thánh của Đạo tại tỉnh Tây Ninh.

Ngày nay mối Đạo sắp phân chia, vì có một phần 
Chức sắc và tín đồ tự quyền lập Đạo riêng ra nhiều chỗ. 
Tòa Thánh có khuyên lơn, Tòa Tam Giáo có phán đoán 
rồi, mằ cũng chẳng tuân mạng lịnh, lại cách thi thố và 
cách hành đạo của các Chức sắc ấy nhiều khi không tuân 
phép nước.

Số: 31
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Nên xin chư Hiền hữu hãy xem xét lại cho kỹ càng, 
rồi biên tên họ những Chức sắc nào không tùng mạng 
lịnh Tòa Thánh, gởi về trước cho tôi hay trong kỳ hạn 10 
ngày đặng tôi cho chánh phủ biết rằng các Đạo hữu ấy hết 
thuộc Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ và tự hậu, Đạo không 
còn can dự chi tới các việc hành động cửa mấy vị ấy nữa.

Các Chức sắc tự quyền tự lập như vậy thì tất nhiên 
phạm luật Đạo, nhiều khi phải trị liền, không chờ nhóm 
Hội Công Đồng hoặc Tòa Tam Giáo kịp, cho nên kể từ 
ngày nay, hễ Chức sắc nào cố ý phạm luật Đạo thì Hiền 
hữu được phép ngưng chức và ngưng quyền hành chánh 
liền, rồi tức cấp ra Châu Tri cho các Thánh Thất cùng Đạo 
hữu nam nữ trong Tỉnh biết, và gởi tờ về Tòa Thánh đặng 
tôi cho hết thảy trong Đạo hay.

Đó là về phần Chức sắc, Hiền hữu nên thi hành 
y như lịnh dạy. Còn phần tín đồ và Chánh Phó Trị Sự 
Thông Sự mà phạm tội nặng như là: Xé Thánh tượng, 
hoặc trả không thờ nữa, phản nghịch, phạm thượng, bất 
tuân lịnh bề ữên, thì Hiền hữu được quyền được ngưng 
chức hoặc trục xuất tạm, rồi mãn kỳ 3 tháng, lập sổ biên 
tên tuổi của phạm nhơn và bằng cớ, gởi về cho tôi lo nhóm 
Hội Công Đồng đặng xét mà quyết định tội.

Lúc nầy có nhiều Chức sắc và tín đồ bị tà quái dụ dỗ 
rồi không tùng Chánh giáo, lớp cho mình đủ tài đủ đức 
không thua kém ai, nên vướng nhiều tội lỗi, xin Hiền hữu 
bền lòng bần chí chăm nom, đem hết tâm tư mà lo độ rỗi. 
Khi dụng hết phương mà không khứng nghe, không chút 
lòng tự hối thì Hiền hữu sẽ dùng đến cách hành phạt đã 
kể ra trên đây.

Luôn dịp, xin Hiền hữu hỏi lại rồi cho tôi biết:
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 � Tên Chức sắc đã thọ phong rồi mà vô cớ không 
phế đời mà hành đạo.

 � Tên Chức sắc vì lớn tuổi, bịnh hoạn hay là nghèo 
khó, không thể đi xa được, duy có hành đạo nội 
tình mà thôi.

 � Tên Chức sắc xin từ chức.
Sau rốt xin nhắc cho Hiền hữu nhớ rằng:
Chức sắc nào đi hành đạo phải có lịnh sai đi, hoặc 

tại Tòa Thánh, hoặc nơi Hiền hữu, cho nên ai không có 
giấy tờ sai đi là người mạo lịnh. Thoảng có gặp người vậy 
thì lập vi bằng rồi cho tôi hay liền.

Phải tuyên bố cho Đạo hữu biết mấy người đến nói 
việc chi mà không có giấy tờ sắc lịnh của Hiền hữu hay 
của Tòa Thánh thì là ngưdỉ mạo lịnh, đừng tuân theo lời 
mấy người ấy.

Còn phần Hiền hữu, xin cuối mỗi tháng gởi tờ về 
cho tôi biết việc điều đình Đạo trong địa phận ra làm sao 
và ngày nào Hiền hữu có ở tại tỉnh. Khi nào có đi lo việc 
Đạo qua tỉnh khác, phải có phép của tôi trước.

NGỌC CHÁNH PHỐI SƯ
Kiêm Chủ Trưởng Chức sắc nam phái 

NGỌC TRANG THANH

TÒA THÁNH, NGÀY 1–10–TÂN MÙI (DL 10–11–1931) HỘI THÁNH LẬP 
NỘI LUẬT TÒA THÁNH.

Đạo Cao Đài được mở ra đến nay được 6 năm. Tòa 
Thánh là cội nguồn nền Đạo nên cần phải có Nội Luật 
nghiêm trang, để cho chư Chức sắc, Chức việc và Đạo hữu 
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công quả lưỡng phái cư ngụ trong Nội Ô Tòa Thánh, để 
cho có trật tự, lễ nghĩa và đạo đức.

Hội Thánh lập ra một ban đặc biệt gồm chư Chức 
sắc Thiên phong của hai đài (Cửu Trùng Đài và Hiệp 
Thiên Đài) để soạn thảo bổn Nội Luật nầy, sau đó lần 
lượt chuyển qua Ba Hội lập Quyền Vạn Linh: Hội Nhơn 
Sanh, Hội Thánh, Thượng Hội, để xem xét và sửa chữa.

Khi Ba Hội công nhận Nội Luật nầy thì Hội Thánh 
mới ban hành từ ngày 15–1–Nhâm Thân (20–2–1932).

 h (Xem Nội Luật Tòa Thánh trong phần Phụ lục cuối năm nầy).

NGÀY 4–10–TÂN MÙI (ĐL 13–11–1931) GIÁO HỘI GNOSTIQUE (ĐỨC) GỞI 
THƠ XIN HIỆP VỚI ĐẠO CAO ĐÀI.

Vào những tháng đầu năm 1931, nhiều du khách 
người Đức đến viếng Tòa Thánh Tây Ninh, lưu tâm 
đến tôn giáo nầy, nên đã ghi chép, chụp nhiều ảnh, rồi 
trở về hải thuyền đậu ở bến tàu Sài Gòn 3 ngày. Sau đó, 
người ta không gặp lại họ nữa, nhưng số báo BERLINER 
ILLUSTRIERTE ZEITUNG ra ngày 21–1931 đã được 
gởi đến Tòa Thánh, trong đó có một bài viết nhan đề: 
“Tôn giáo mới lạ của thế giới” do W. Bossard viết kèm theo 
nhiều hình ảnh của Tây Ninh.

Sau cùng, đến ngày 13–11–1931, một văn thư mới từ 
nước Đức gởi đến Tòa Thánh để đáp lại một quyển sách 
nói về Phật giáo Chấn Hưng của Ngài Lê Văn Trang.

Nội dung của bức thư nầy, Giáo hội Gnostique xin 
được liên hiệp với Đạo Cao Đài.

Bức thư viết bằng Pháp văn, được dịch ra Việt văn 
sau đây:
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ÉGLISE GNOSTIQUE của ĐỨC QUỐC

P. Futlingen, ngằy 13 tháng 11 năm 1931.
Kính thưa Đức Ngài,
Cao cả, quyền năng và Thánh thiện.
Thưa Đức Ngài,
Bức thông điệp của Đức Ngài đã tới vùng Trung 

Âu chúng tôi.
Tổng Giáo Hội của Église Gnostique Đức quốc mà 

tôi là Trưởng lão, quyết định chuẩn bị liện hiệp với Đạo 
Cao Đài...

Tôi được lãnh nhiệm vụ báo tin cho Đức Ngài biết 
sự quyết định nầy và kính xin Đức Ngài thông truyền cho 
chúng tôi về lịch sử, hiến chương, giáo lý và những nghi 
lễ của nền Đại Đạo của Ngài bằng tiếng Pháp, tiếng Anh, 
hoặc tiếng Hòa Lan, để nhờ đó, chúng tôi có thể tổ chức 
các Giáo hội Cao Đài ở những quốc gia như: Đức, Áo, 
Thụy Sĩ, Hòa Lan, Bỉ, Lithuaniens, Lettens và Estheniens.

Để vững tin vào sự thực hiện điều mong ước đó, xin 
Đức Ngài hãy xem tôi như người thuộc hạ khiêm tốn của 
Đức Ngài vậy.

Ký tên: GODWIN 
Thánh Cha và Trưởng Lão cùa Giáo hội Églỉse Gnostique Đức quốc�
Grand Maitre de I’Ordre des Chevaliers de ỉa rose mystique.

Địa chỉ: H� Godwin stuermer, Tuets (Grenzmard) ALLEmAGNE�

NGÀY 15–10–TÂN MÙI (DL 24–11–1931) ĐẠI HỘI NHƠN SANH LẨN THỨ 1

Đại Hội Nhơn Sanh lẩn thứ 1 nhóm tại Tòa Thánh 
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Tây Ninh. CPS Thượng Tương Thanh trình bày Đạo sự.
Đúng 8 giờ sáng ngày 15–10–Tân Mùi, Đại Hội 

Nhơn Sanh lần đầu tiên nhóm họp tại Tòa Thánh Tây 
Ninh, do Ngài Thượng Chánh Phối Sư Thượng Tương 
Thanh làm Chủ tọa.

Ngài Thượng Tương Thanh đọc một bài Diễn Văn 
tỏ bàỵ việc đạo trước Hội Nhơn Sanh nhóm lần thứ nhứt 
tại Tòa Thánh.

Chư Hiền hữu,
Tôi lấy làm hân hạnh mà thấy chư Hiền hữu chẳng 

nài đường xa khó nhọc, chẳng nệ tốn hao đến nhóm đông 
đảo, tôi rất cám ơn. 64 Họ Đạo có người thay mặt tại đây, 
còn 41 Họ Đạo không phái người đến nhóm mà thôi.

Hội Nhơn Sanh mới khởi sự nhóm kỳ nhứt nầy, tôi 
chắc chư Hiền hữu ai cũng đến với trọn cái lòng sốt sắng 
về Đạo, nên chi tôi xin ai nấy cũng lấy hết lòng hòa hảo 
mà đối đãi với nhau trong lúc bàn luận cho sự kết quả của 
cuộc nhóm nầy được hoàn toàn.

Trước khi đem các vấn đề ra mà bàn tính, tôi xin tỏ 
ít lời vắn tắt để nhắc lại cho chư Hiền hữu rõ thêm các 
việc trong Đạo đã làm, hoặc chịu ảnh hưởng tới ngày nay.

NƠI THÁNH ĐỊA TÂY NINH

Cách vài tháng sau khi mở cuộc Đại lễ Khai Đạo 
năm Dần nơi chùa Thiền Lâm tự (Gò Kén) thì bị người 
bức sách đòi chùa lại. Hội Thánh lo hối hả mua sỏ đất cất 
Tòa Thánh tạm hiện giờ, dời qua đây là ngày 12 tháng 2 
năm Đinh Mẹo.
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Có Thánh Ngôn khi đó Thầy đã dạy phải lập Tòa 
Thánh nơi Tây Ninh đây mà thôi vì là Thánh địa, không 
nên dời đi tĩnh khác. Thiệt quả như vậy, là tuy Đạo lúc 
đó còn ít, lại bị nhiều việc khó khăn, mà nhờ nơi đây mở 
mang thêm rất mau. Trong 4 năm rồi, dẫu bị nhiều lần 
khảo nặng, thế mà Đạo cũng cứ một ngày lên thêm một 
đồ sộ. Chư Hiền hữu đến đây tận mắt đã thấy cuộc bành 
trướng hưng sùng của Đạo nơi vùng nầy là thế nào! Nếu 
không phải Thiên ý tiền định thì bị các cuộc công kích kịch 
liệt bấy lâu nay cũng đủ xô qua cái ảnh hưởng điêu tàn rồi.

Chư Hiền hữu thay mặt cho gần hết thảy tín đồ trong 
Nam Kỳ, được thơ mời, vui đến đây là đã tỏ cái đức tin 
nơi đây là gốc. Tôi nhắc mấy lời trên nầy cốt để làm cho 
cái đức tin ấy được thêm bền vững mà thôi.

SỐ ĐẠO HỮU

Tôi tưởng cũng nến cho chư Hiền hữu biết mà mừng, 
số Đạo hữu chúng ta nay được 35 muôn (350.000) có đem 
vào Bộ chắc chắn. Còn một phần mờ hồ còn để ra ngoài, 
đợi có tỏ thiệt dâu chắc tu mới đem vào Bộ đạo. Nơi mấy 
tỉnh trung ương, số Đạo hữu đông hơn hết: như Mỹ Tho, 
Bến Tre, Chợ Lớn, Gia Định, mỗi tỉnh được từ 3 muôn 
rưởi tới năm muôn Đạo hữu. Ở miền Hậu Giang, Đạo 
còn thưa thớt, bởi sự phổ thông nơi ấy lúc trước không 
được dày công.

SỐ THÁNH THẤT

Hiện nay, Đạo đã cất được 62 cái Thánh Thât Có 
43 cái lập tạm nơi nhà của Đạo hữu dâng, cộng hết thảy 
là 105 cái Thánh Thất trong Nam Kỳ.

Cũng vì sự làm lễ sùng bái Đấng Chí Tôn nơi mấy 
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Thánh Thất không được thong thả nữa, nên tôi thường 
nghe Đạo hữu than thở về sự nầy lắm. Ấy gốc bởi đức 
hạnh của phần đông còn kém mới mất lòng tin của chánh 
phủ đã đối với Đạo chúng ta khi ban sơ. Những Tờ giao 
ước của tôi xin chư Đạo hữu các Họ vui lòng ký tên vào 
cái Châu Tri số 28 buộc chư Đạo hữu phải học tập và giữ 
Ngũ Giới Cấm là phương châm làm cho chánh phủ vui 
xét sự thành thật của chúng ta mà đem lòng tin trước lại. 
Những Tờ giao ước ấy, tôi đã đem nạp cho chánh phủ rồi. 
Chư Hiền hữu về cần nhắc lại cho chư Đạo hữu biết, giữ 
việc tu hành chơn thật thì chúng ta sẽ mau được sự thong 
thả của chúng ta yêu cầu đó.

TÀI SẢN

Hội Thánh tới ngày nay có mua sắm được một số 
đất 96 mẫu để làm Thánh địa cất Tòa Thánh và các Viện, 
một sở kế cận 50 mẫu để cho Đạo hữu cất nhà ở và lập 
Nghĩa địa.

Hai sở đất nầy khi mua để tên bà Nữ Chánh Phối 
Sư là Lâm Thị Thanh và tên tôi là Nguyễn Ngọc Tương 
đứng bộ chung, thế mặt cho Đạo.

Muốn tránh sự bất hảo xảy đến ngày sau, tôi có làm 
cho Hội Thánh cầm một Tờ khai rằng: Tiền mua đất nầy 
Hội Thánh trả hết, tôi có đứng thế mặt mà thôi.

Hội Thánh còn thâu nhiều sở đất của Đạo hữu dâng 
để cất Thánh Thất các nơi, cũng mượn tên tôi đứng bộ 
thế, và một sở ruộng 100 mẫu tại Bến sỏi Tây Ninh của 
ông Chánh Phối Sư Thái Thơ Thanh và Bà Nữ Chánh 
Phối Sư Hương Thanh dâng để làm của chung trong Đạo.
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Tôi cũng cố làm cho Hội Thánh cầm một cái Khai 
chứng rằng: Từ ngày tôi về Tòa Thánh hành đạo sắp đến, 
những tài sản chi mua sắm mà để tên tôi đứng tức là của 
Hội Thánh, cái tên của tôi không còn dùng ngoài đời mà 
mua sắm đứng bộ riêng cho tôi một tài sản chi nữa hết.

VIỆC CẤT TÒA THÁNH

Chư Hiền hữu thấy trước Bửu điện đây một cái hầm 
lớn, đó là cái nền Bát Quái Đài đã đổ gần 200 thước khối 
bê tông tráng ở dưới rồi. Đá sạn đã mua và dùng công quả 
lấy nơi hầm được ước 300 thước khối, cát ‘cũng được gần 
như số đá, còn thiếu sắt và xi măng, it tuần trước khi khởi 
sự đúc bê tông lên thì sẽ mua.

Hỉện giờ họa đồ vẽ chưa rồi, song ông Bác vật Kinh 
đã lãnh tất rồi số tiền 3000 đồng tiền mướn ông vẽ. Việc 
nầy Anh Cả chúng ta còn đương lo thư từ bàn tính với 
ông Kinh. Như xong thì ra giêng sẽ khởi công làm đặng.

Cái Tòa Thánh thế nào tôi tưởng cũng phải cất, 
nhưng đương thời kỳ kinh tế khuẩn bách nầy, đồng tiền 
eo hẹp, phải đình đãi ít lâu. Bây giờ có sẵn cát đá, năm 
tới lo đúc nội Bát Quái Đài lên mà thôi, còn Cửu Trùng 
Đài và Hiệp Thiên Đài mắc tiền hơn, để sau nữa sẽ làm.

THÂU XUẤT

Từ ngày tôi về Tòa Thánh là 8–5–1931 tôi đã thấy 
có một Bàn ủy Viên đã cữ lên để cầm quyền Thủ bổn và 
giữ sổ sách thâu xuất của Đạo. Trong Bàn ủy Viên ấy, 
bên nữ có Bà Chánh Phôi Sư Hương Thanh, hai bà Giáo 
Sư Hương Tám và Hương Lự, bên nam có ông Phủ Cao 
Bình, hai ông Hội Đồng Hiển và Mên, 2 ông Giáo sư Lai 
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và Thành, ông Giáo Hữu Bộ, ông Khưu Kim Ngọc và ông 
Lý Tân Sĩ, hết thảy là người đáng tin cậy, nắm giữ tiền 
tài của Đạo. Sự thâu xuất phân minh, đâu đó có sổ sách 
và toa vé chiếu đối.

Năm nay ai cũng bẩn chật đồng tiền, nên số hành 
hương hỷ cúng kém hơn mấy năm trước, vừa đủ chi dụng 
trong Tòa Thánh, nhứt là nuôi miệng những người đến 
công quả, học đạo tu hành. Số người ăn ở thường trong 
Tòa Thánh nay còn chừng 400 lớn và nhỏ. Lúc trước số 
ấy kể đến ngàn, phần nhiều người còn ở lại đều có phận 
sự biết lo học đạo theo đường đạo đức.

NHÀ IN

Nhà in Thái Hòa Ấn quán là của 3 Anh lớn (Thượng, 
Ngọc và Thái) vay 5000 $ mà lập riêng, có lời để hết cho 
Hội Thánh, lỗ thì 3 anh chịu. Kể từ đầu tháng 6 qua rồi tới 
nay, 3 anh đã tạm giao nhà in nầy về cho Hội Thánh. Đã 
trả nợ được 2000 $, còn thiếu 3000 $ nữa. Chừng nào Hội 
Thánh trả tất số nợ nầy thì sẽ làm chủ vĩnh viễn nhà in.

Khi trước, sở tổn công thợ mỗi tháng gần 300 $ và 
tiền lời của 5000 $ bạc là 75 $ nữa, cộng 375 $. Vì Hội 
Thánh nay dùng công quả nên công thợ sụt xuống còn 
vài chục và tiền lời còn 45 $, hiệp cộng là 62 $ mỗi tháng 
mà thôi.

Thế ít tốn như vầy, Hội Thánh lãnh nhà in mà dùng 
được, chừng trả tất số 3000 $ bạc nợ rồi thì còn ít sở phí 
nữa.

Cái nhà in thiệt hữu ích cho Đạo, có sẵn để in Thánh 
Ngôn, các kinh sách Đạo, nhứt là Châu Tri dạy Đạo khỏi 
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mất công và tốn kém nhiều khi lên xuống SG mỗi khi có 
đồ cần in.

GỈÁO HUẤN

Việc nầy là chánh phận sự riêng của tôi. Tôi hết sức 
lo lắng sắp đặt, dạy dỗ khắp cả trong ngoài, ước mong 
làm sao cho mỗi người bước vào đường tu đều được nếm 
mùi đạo hạnh.

Hiện nay trong Tòa Thánh có lập một “ĐẠO ĐỨC 
HỌC ĐƯỜNG” để dạy trẻ em. Có 8 lớp học: 6 lớp con 
trai (sức học tới lớp nhì), 1 lớp con gái an nam và 1 lớp con 
nít đàn thổ. Cả thảy cộng được 274 trò: 206 trai, 57 gái, 
11 thổ. Trong số nầy có 67 trò mồ côi cha mẹ hoặc nghèo 
khổ, Hội Thánh nuôi ăn ở trong để tập đồng nhi.

Học trò đến học trường nầy đều là con cháu của Đạo 
hữu ở xung quanh Tòa Thánh. Nơi trường không thâu 
học phí. Mấy thầy giáo và cô giáo đều có bằng cấp sơ học, 
dạy trẻ em để dâng công quả, không có lương bổng chi 
hết. Có vài vị còn ăn cơm nhà mà đi dạy nữa.

Mỗi đêm, từ 7 giờ tới 9 giờ, hết thảy những người 
công quả hiện diện trong Tòa Thánh đều phải học. Có 
nhiều lớp dạy: học chữ, học kinh, học đạo, tùy người dốt 
hay là hay chữ sẩn.

Tôi cũng đã lập, kể từ đầu tháng 9 An Nam tới nay, 
1 lớp học để dạy mấy vị Giáo Hữu học Đạo, nhứt là khép 
vào cái thật hành Ngũ Giới cấm và Tứ Đại Điều Qui. 
Lớp nầy dạy mỗi kỳ 20 vị trong 15 ngày, mỗi vị phải đến 
học ít nữa là 3 kỳ, sau mới được đem vào chánh vị, hoặc 
thăng cấp.
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Sẽ có 1 lớp dạy Lễ Sanh, mở kể từ ngày 16 tháng 10 
nầy, mỗi kỳ học 20 vị, trong 15 ngày, cũng như Giáo Hữu 
vậy. Lễ Sanh có học được 3 kỳ trong lớp nầy, sau mới được 
ứng cử vào hàng Giáo Hữu.

Nơi Tòa Thánh là gốc, tôi sắp đặt như vậy, ước mong 
Ơn Trên bố hóa cho nhứt nhứt đều ra vẻ đạo đức, cho 
người trông vào hết để lời kích bác. Còn ở ngoài các Tĩnh, 
tôi cũng lo cách thế mà chỉ dẫn, dìu dắt chư Đạo hữu 
trong đường đạo đức.

Hôm ngày 29 tháng 9, tôi đã có gởi một tờ Châu 
Tri số 28 khuyên hết thảy Đạo hữu ráng học và tập tánh 
theo Ngũ Giới Cam.

Tôi tính mỗi tháng sẽ gởi 2 lần Châu Tri dạy đạo 
cho các Thánh Thất. Nếu Đạo hữu vui nhận mà noi theo 
thì bước đạo của mỗi người sẽ được vững vàng mà lần 
lần đến chốn.

ĐƯỜNG ĐẠO HỈỆN THỜI

Tôi về Tòa Thánh gặp Đạo đương phải qua một lối 
rất khó khăn, trong ngoài đều công kích. Ngày nay đối 
với trong, thế coi hơi dịu, song than ôi! Một nhánh to đã 
sắp tách rã làm cho mình cội phải chịu nhiều đau đớn.

Căn do ấy bởi đâu mà đến đỗi?
Phần nhiều Đạo hữu đã rõ biết. Không nhắc lại làm 

chi. Chúng ta chỉ ráng khuyên nhủ nhau để một lòng 
thành thật mà thương nhau, mà khẩn cầu Đấng Chí Tôn 
nhỏ giọt từ bi rưới vào lòng những người đã lạc lầm, làm 
cho hết giận hờn nhau hết nghịch lẫn nhau, ngoài mặt 
trong lòng như một, vui hiệp lại cùng nhau cho cội khỏi 
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xa cành, cho nhơn sanh hết xao xuyến.
Đối với chánh phủ, các sự khó khăn bó buộc, chúng 

ta đã từng chịu, đều do nơi một phần Đạo hữu tạo ra. Có 
quả thì phải có nhơn.

Từ ngày Khai Đạo tới nay, nếu chúng ta từ lớn chí 
nhỏ, từ Chức sắc Thiên phong tới tín đồ, ai ai cũng cứ một 
lòng thành thật tu hành, tuân y Tân Luật, vẹn giữ Tam 
cang Ngũ thường, thật hành Tam qui Ngũ giới, làm trọn 
Tứ Đại điều qui, thì các sự buộc ràng khó dễ đó, đâu có 
đến mà làm nhọc lòng chúng ta. Cũng bởi có một phần, 
tu thì muốn tu mà việc đời nhịn còn chưa muốn nhịn. 
Cử chỉ hành động chưa ra trọn vẻ đạo đức hiền lương, 
biểu sao tai mắt của chánh phủ trông vào không kỵ, không 
khinh, không bỉ được.

Vậy chúng ta chẳng nên than thở phiền trách ai, mà 
phải trách ehúng ta còn thiểu đức, lời nói việc làm còn 
xa đạo. Chúng ta phải ráng trổi bước đường tu, tập theo 
Tân Luật. Chúng ta được thêm bao nhiêu đạo đức thì 
Đạo chúng ta tôn sùng được thêm vẻ vang bao nhiêu, rồi 
lần lần các sự khó khăn sẽ tự nhiên tiêu tán.

Chánh phủ muốn biết Đạo thì phải xem những 
người dìu bước Đạo của chúng ta, mà coi lại thì phần 
đông trong những người nầy chưa bỏ được lục dục thất 
tình, chưa thật hành Tam Ngũ thì tự nhiên Chánh phủ 
phải coi Đạo chúng ta rẻ giá.

Người dìu Đạo là cả Chức sắc Thiên phong từ lớn 
chí nhỏ. Vậy nên, nếu muốn chánh phủ kính trọng cái 
Đạo của chúng ta mà để cho chúng ta sùng bái thong thả 
thì Chức sắc phải tự kỉnh mình trước, là phải trau giồi 
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đức hạnh cho hoàn toàn là thực hành theo Tân Luật đó.

TÓM LẠỈ:

Các việc khó khăn, giận hờn, kích bác, chia rẽ, là cái 
nạn khảo về Thất Tình của Đạo đương buổi nầy.

Thương hại thay một phần Chức sắc Thiên phong 
và tín đồ, vì vội nghe, vội tin rồi vội giận, mà đã phải bị 
ngã tại tình nầy, cũng như đời Mạt Thương, chư Tiên bị 
nghe Thân Công Báo mà phải vào Bảng Phong Thần vậy.

Muốn qua khỏi cái nạn khảo Thất Tình, phải tập 
tâm tánh theo gương từ bi bác ái của Thầy mới đặng. Sự 
thương bao trùm là Đạo, làm cho rực rỡ linh hồn đem vào 
đường chánh, còn sự tham lam giận hờn ganh ghét, kích 
bác nghịch lẫn nhau, lại làm cho linh hồn thêm lu lờ mà 
dẫn đến nẻo tà, dắt vào nơi u khổ cùng đồ. Tiên Thánh 
nhiều khi cũng bị giận mà phải đọa xuống trần, huống 
chi mình ở nơi trần mà còn chác giận nữa thì làm sao mà 
mong lên Tiên cảnh đặng,

Phải tập bỏ cho được cái tham, sân, ố; ai kêu phong 
Hiền phong Thánh cũng đừng ham, nói nặng nhẹ chửi 
mắng cũng đừng giận. Kích bác nghịch hẳn với mình cũng 
đừng ghét. Hễ nhẫn được như vậy thì cái lòng thương nó 
được thong thả mà vượt lên cao, rồi tràn ra bao phủ từ 
nhơn loại thú cầm cho tới côn trùng thảo mộc. Cái thương 
bao trùm là chìa khóa mở cửa Bạch Ngọc Kinh đó.

Vậy tôi khuyên chư Hiền hữu nhóm rồi, mỗi vị về 
truyền lại Đạo hữu trong Họ mình hay biết, phải tránh 
cái Thâ’t Tình, nhứt là cái tham với cái giận, phải hành 
theo Tân Luật, đừng nghịch với một ai và cũng phải lấy 
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lòng bác ái mà khuyên nhủ xung quanh mình, ai lạc bước 
mau trở lại đường ngay nẻo sáng thì mới hưởng đặng ân 
xá của Đại Đạo Tam Kỳ.

Tòa Thánh, ngày 24–11–1931.
Chánh Phối Sư THƯỢNG TƯƠNG THANH

NGÀY 22–10–TĂN MÙI (DL 1–12–1931) ĐỨC QUYỀN GIÁO TỖNG GỞI 
THƯ ĐẾN CÁC NƯỚC TRÊN ỈHẾ GIỚI

Bức thư viết bằng tiếng Pháp, Hội Thánh dịch ra 
tiếng Việt sau đây:

Tòa Thánh Tây Ninh, ngày 1–12–1931.
Kính gởi: 

 � Chư vị Hoàng Đế, Quốc Vương,
 � Quí vị Nguyên Thủ, Lãnh Đạo các nước,
 � Chư vị Giáo Lãnh các tôn giáo.

Kính thưa quí Ngằi,
Chúng tôi trân trọng và thành kính thông báo cùng 

quí Ngài: Đấng Tối Cao tức là Đấng Thượng Đế Toàn 
Năng, mà cũng là Đại Từ Phụ của tất cả nhơn loại, đã 
giáng lập trên một góc của nước Việt Nam thuộc tình Tây 
Ninh, một nền Tân Tôn Giáo. Nền Tân giáo nầy có thể 
canh tân toàn thể thế giới bằng một lý tưởng cao quí: Đó 
là tình thương vạn vật. Rồi đây, bởi sự chuyển xây của Tạo 
Hóa, các sắc dằn sẽ đồng tâm hiệp lực, kết tình anh em 
với nhau và chừng ấy nền hòa bình thế giới sẽ phát hiện.

Chiến tranh! Cuộc chiến tranh tội lỗi giữa huynh đệ 
giết nhau một cách ghê tởm, sự ghê tởm của thế kỷ 20 được 
mệnh danh là tiến bộ văn minh, vẫn có thể tránh được.
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Sở dĩ chúng tôi nói đến “Tội huynh đệ giết nhau” là 
vì, dầu cho chủng tộc nào có phân chia nòi giống, nhưng 
tất cả đang sống trên quả địa càu nầy đều là con cái và 
tùy thuộc dưới quyền năng ngự trị của một Đấng Cha 
Chung là THƯỢNG ĐẾ, hay nói rõ hơn, là Đấng Chủ 
Tể cầm vận mạng của họ. Một khi các dân tộc gây hấn 
chiến tranh với nhau, điều đó có khác nào anh em một 
cha đã tự diệt nhau đó vậy.

Nhận lãnh nơi Đức Thượng Đế, bậc Từ Phụ của 
toàn nhơn loại, chúng tôi có sứ mạng truyền bá nền Chánh 
giáo của Người đến khắp hoàn cầu.

Chóng tôi có đầy đủ bằngchứng về sự giáng hạ của 
Người trên đất nước nầy: nhiều phép lạ đã xảy ra giống như 
thời Chúa Jesus ngự đến ban Phép lạ xưa kia ở Lourdes 
và các nơi khác.

Tin tưởng mãnh liệt vào hiệu năng của của nền Tân 
tôn giáo này, và hoàn toàn vững tin nơi thiện ý của mình, 
chúng tôi đã trình lên nhà cầm quyền thuộc địa Pháp một 
bản Minh Thệ viết tay (kèm theo đây có một bản) mà nội 
dung chúng tôi cam kết với lời hứa chịu tử hình rằng: Chỉ 
chăm lo về mặt đạo giáo chớ không mảy may nào làm rối 
loạn an ninh trật tự. Ngược lại, chúng tôi yêu cầu được 
sự giúp đỡ và hộ trợ của nước Pháp để thi hành sứ mạng 
truyền bá nền Tân giáo nầy khắp hoàn cầu.

Đối với sự kính trọng của chúng tôi, tiếc thay, các 
vị đại diện của nhà cằm quyền thuộc địa Pháp vẫn không 
có hảo ỷ đáp ứng. Một số ít tỏ ra thông cảm, khoan dung. 
Một số khác lại áp dụng đủ mọi cách cốt để ngăn chận 
sự truyền bá nầy.
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Đức Thượng Đế đã giáng dạy chúng tôi hoằng hóa 
Chánh đạo của Người đến khắp hoàn càu. Chúng tôi quả 
quyết không có gì lầm lẫn trong sứ mạng ấy. Đặt mình vào 
bổn phận, chúng tôi khẩn thiết yêu cầu quí Ngài thông 
truyền cho toàn thể nhơn loại thế giới hiểu biết việc làm 
của chúng tôi, để mọi người hiểu rằng: Giờ Đại Xá của 
Đức Thượng Đế đã điểm... và sự thống hợp của con cái 
Đấng Tạo Hóa là để phụng sự cho hòa bình hơn là tiếp 
tục tìm kiếm kế hoạch thống trị thế giới.

Muốn được vậy, chỉ cần làm sao cho tất cả người đời 
biết thương yêu đồng chủng và giữ gìn hạnh đức đúng 
theo đường lối mà Đức Chí Tôn đã vạch.

Chúng tôi chắc rằng: Hơn ai hết, quí vị Đế Vương, 
Quốc Vương, Quốc Trưởng, Giáo Chủ v.v.. đều muốn 
cho thần dân và thuộc hạ đang sống dưới quyền uy của 
quí vị, đều được sống mà không bị ám ảnh bởi sự sợ hãi 
triền miên về một trận chiến tranh tương lai mà các vũ 
khí tối tân sẽ gây nên những sự tàn phá và những sự ghê 
tởm không tả xiết. Hơn thế nữa, quí Ngài mong muốn 
họ sống một đời sống an bình hạnh phúc và vĩnh viễn 
thoát khỏi cơn ác mộng về một trận chiến tranh cận đại.

Chúng tôi yêu cầu quí Ngài sớm phái đến chúng tôi 
một số người để họ có thể hiểu rõ hơn những gì mà chúng 
tôi đã gầy dựng nên.

Đức Thượng Đế phán dạy chúng tôi như vầy: “Các 
con, mối Đạo của Thầy, nếu cãc con phát trễ một ngày 
thì mối ngày qua sẽ là dịp để cho hằng trăm ngàn linh 
hòn bị đọa lạc nơi chốn trầm luân.”

Giờ đây, lời kêu gọi đã được truyền ra khắp chốn, 
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chúng tôi nghĩ rằng mình đã làm tròn bổn phận. Tuy 
nhiên, khi nào có đủ phương tiện, chúng tôi sẽ đi khắp 
hoàn cầu để truyền đến mỗi dân tộc lời Thánh giáo mới 
mẻ nầy.

Kính mong liệt vị chiếu cố và thể nhận nơi đây lòng 
tôn kính sâu xa của chúng tôi.

QUYẾN GIÁO TÔNG
Thượng Trung Nhựt.

Ông Lê Văn Trung Người Việt Nam thuộc Pháp,
Đệ ngữ đẳng Bắc Đẩu Bội Tinh,
Nguyên Nghị viên Hội Đồng Soái Phủ Đông Dương,
Giáo Tông Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ,
Đại ân Xá kỳ ba của Thượng Đế ở Đông phương,
Đạo Cao Đài hay Phật giáo Canh Tân,
Tại Tây Ninh, Nam Kỳ thuộc Pháp�

NGÀY 26–10–TÂN MÙI (DI 5–12–1931) CHÂU TRI 35 CÚA CPS NGỌC 
TRANG THANH QUI ĐỊNH CÁC NGÀY LỄ CỦA ĐẠO VÀ CHƯƠNG TRÌNH 

LỄ NOEL.

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Đệ lục niên)

Tòa Thánh ngày 5–12–1931 (26–10–Tân Mùi). 

CHÂU TRI

Cho chư vị Đạo hữu nam nữ rõ.
Đại Đạp đã mở nay đặng 6 năm, chúng ta hằng do 

Thánh ý tùng theo tôn chỉ của các tôn giáo đặng qui nhứt 
nên thường niên thì có 7 đại lễ ià:

Số: 35
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1. Vía Đức Chí Tôn.
2. Vía Đức Thích Ca.
3. Vía Đức Thái Thượng Đạo Tổ.
4. Vía Đức Chúa Jésus Christ giáng sanh.
5. Vía Văn Xương Đế Quân Khổng Phu Tử chuyển kiếp.
6. Vía Đức Diêu Trì Kim Mâu.
7. Rằm tháng 10 là lễ Kỷ niệm Khai Đạo.

Ngày 24 Décembre 1931 tới đây nhằm ngày 16 tháng 
11 An Nam thì Hội Thánh cũng định y như các năm trước 
mà mừng Đức Chúa Giê-Giu cứu thế.

Bàn ủy Viên đại lễ định chương trình như sau đây:
 ❒ 8 giờ tối có Hội ra thai và đối.
 ❒ 9 giờ, đãi khách : đãi trà và bánh.
 ❒ 10 giờ, đốt pháo bông, có nhiều kiểu đẹp, làm cho 

các Đấng thiêng liêng hiện tượng.
 ❒ 12 giờ khuya, làm đại lễ Thánh Chúa giáng sanh.

Còn bên sở của ông Thái Chánh Phối Sư mới hiến 
cho Hội Thánh thì 2 giờ khuya, đốt pháo bông của hiện 
hình của Đức Di-Lạc giáng thế và Đức Di-Đà, Như Lai 
chuyển giáo.

Khi đại lễ rồi thì có đãi chư Đạo hữu lưỡng phái và 
rước mình Thánh chúa.

Quyền Ngọc Đầu Sư NGỌC TRANG THANH
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NGÀY 9–11–TÂN MÙI (DL 17–12–1931) CHÂU TRI 36 CỦA CPS THƯỢNG 
TƯƠNG THANH: NHÀ IN THÁI HÒA.

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Đệ lục niên) 

Tòa Thánh ngày 17–12–1931 (9–11–Tân Mùi). 

CHÂU TRI
Cho chư vị Chức sắc Thiên phong,

Đầu Họ Đạo, Chủ Thánh Thất và Đạo hữu lưỡng phái.

Chư Hiền hữu,
Hôm kỳ nhóm Hội Nhơn Sanh ngày Rằm tháng 

10 rồi, tôi có tỏ bày các việc về cái nhà in Thái Hòa Ấn 
Quán của Đạo.

Nhà in nầy vốn của 3 anh lớn (Trung, Trang, Thơ) 
vay 5.000 $ mà lập, có lời để cho Đạo, lỗ thì 3 anh chịu, số 
bạc vay đó đã trả được 2.000 $ rồi, còn lại 3.000 $ mà thôi.

Ba anh đã tạm giao cái nhà in đó lại cho Đạo từ 
tháng 6 tới nay, Hội Thánh lãnh tạm, đợi chừng nào Hội 
Thánh trả tất số bạc còn thiếu 3.000 $ mới được làm chủ 
vĩnh viễn. Nay chủ nợ đòi gắt, đã có vào đơn nơi Tòa, số 
nợ ấy phải trả gấp.

Hội Nhơn Sanh đã ưng nhận cái nhà in nầy và đã 
vui lòng hứa sẽ giúp mỗi Họ Đạo một số bạc ít nhiều tùy 
theo Họ lớn nhỏ mà trả số nợ ấy, đặng Hội Thánh làm 
chủ thiệt thọ cái nhà in.

Vậy tôi xin chư Hiền hữu cho Chức việc trong Họ 
Đạo biết, vui lòng chung giúp cho Hội Thánh bao nhiêu 
tùy ý, gởi lên Hội Thánh sẽ cám ơn vui nhận, cho biên 

Số: 36
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lai làm bằng.
Tôi tưởng cũng nên cho Hiền hữu biết rõ, nếu cái 

nhà in thuộc về đứt cho Đạo rồi thì xuất 1 xu sẽ in được 
10 tờ Châu Tri hai mặt, chớ khi trước Đạo phải trả mỗi 
tờ là 1 xu, còn Đạo phái sẽ trả chừng 3 xu 1 cái mà thôi, 
chớ khi trước phải trả tới 15 xu.

Tôi trông cậy nơi Hiền hữu xin ân càn giùm cho 
gấp, tôi rất cám ơn.

Luôn dịp, tôi xin Hiền hữu Đầu Họ Đạo cho tôi 
biết mỗi cái Châu Tri dạy đạo, Hiền hữu cần dùng số bao 
nhiêu tờ mà phát ra đều đủ cho mỗi Chánh Phó Trị Sự vằ 
Thông Sự nam nữ, mỗi vị 1 bổn. Hiền hữu cũng gởi cho 
tôi một cuốn sổ biên tên họ và chỗ ở của Chánh Phó Trị 
Sự vầ Thông Sự đương quyền, tôi sẽ chiếu theo sổ nầy mà 
làm Đạo cấp gởi lại cho liền.

Nơi Thánh Thất nào chưa có tượng cốt Tam Giáo 
Ngũ Chi thì đừng lo thỉnh làm chi, hãy làm bài vị cho 
đủ Tam Giáo, Tam Trấn, Đức Gia-Tô vằ Đức Khương 
Thượng mà thờ.

Nơi Thánh Thất nào có cất Hiệp Thiên Đài, nếu có 
vọng bàn thờ nơi đó thì day mặt ra đàng trước, tốt hơn 
là không thờ chi nơi đó hết. ở Tòa Thánh có thờ mà thôi, 
là vì có cầu cơ nơi đó cho Thầy giáng dạy.

Chánh Phối Sư THƯỢNG TƯƠNG THANH
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NGÀY 14–11–TÂN MÙI (ĐL 22–12–1931) CHÂU TRI 38: MỞ LỚP DẠY ĐẠO 
CHO CHỨC VIỆC BTS.

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Đệ lục niên)

CHÂU TRI
Cho chư vị Đầu Họ Đạo và Chủ Thánh Thất.

Chư Hiền hữu,
Nơi Tòa Thánh Tây Ninh có định mở thêm 1 lớp 

dạy Chánh Phó Trị Sự và Thông Sự học đạo.
Vậy tôi xin chư Hiền hữu hãy cho các Chức việc 

ấy hay. Ai muốn học thì hãy gởi thơ lên Tòa Thánh do 
Thượng Chánh Phối Sư mà xin. Mỗi kỳ học là 15 bữa, học 
được 3 kỳ, ai đúng khuyên, Hội Thánh sẽ cho giấy chứng, 
ngày sau sẽ được dự cử vào hàng Lễ Sanh và Giáo Hữu...

Được thơ gởi xin học, tôi sẽ đem vào sổ. Ai xin 
trước tôi sẽ viết thơ mời đến học trước, có định ngày giờ 
nhập học.

Mỗi kỳ học có 20 người và mỗi tháng có 1 kỳ mà thôi.
Phải biết đọc biết viết chữ quốc ngữ mới vào học lớp 

nầy. Xin chư Hiền hữu cho mỗi Chức việc hay liền, nữa 
sau khỏi ai phiền trách.

Tòa Thánh, ngày 22–12–1931.
Chánh Phối Sư THƯỢNG TƯƠNG THANH.

NGÀY 15–11–TÂN MÙI (DL 23–12–1931) TẠI THẢO XÁ H.C. THẦY BAN 
QUYỂN CHÍ TÔN CHO GIÁO TÔNG VÀ HỘ PHÁP 

Thầy ban quyển Chí Tôn cho Giáo Tông và Hộ Pháp 

Số: 38
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hiệp lại. Quyền Vạn Linh được ngang quyền cùng Thầy.
 h Yêu cầu xem TNHT, bài Thánh Ngôn ngày 15–11–Tân Mùi: 

TNHT1–2HN, B 157.

Bài Thánh Ngôn nầy có câu sau đây rất quan trọng:
“Thầy đã ban quyền hành Chí Tôn của Thầy cho hai 

đứa làm đầu Hội Thánh là Giáo Tọng cùng Hộ Pháp. 
Vậy thì quyền hành Chí Tôn của Thầy đặng trọn vẹn 
khi Giáo Tông củng Hộ Pháp hiệp một.

Còn cả nhơn loại thì là quyền lực Vạn linh.
Quyền hành Chí Tôn của Thầy duy có quyền hành 

Vạn linh đối phó mà thôi.”
 ¾ Cũng trong ngày 15–11–T.MÙI nẩy, tạị Thảo Xá Hiền 

Cung, Đức Phật Mẫu giáng cơ cho biết quyền năng của 
Phật Mẫu.

 � Phò lọan: Hộ Pháp – Bảo Văn Pháp Quân.

DIÊU TRÌ KIM MẪU

Thiếp chào chư hiền đồ nam nữ.
Có Từ Bi giá ngự, Thiếp nhượng cho Người, mà 

Người nhượng lại cho Thiếp giáng trước giáo hóa đôi 
điều. Thiếp phải tuân mạng.

Chư hiền đồ bình thân.

THI
Từ Hỗn Độn, Chí Tôn hạ chỉ,
Cho Thiếp quyền quản Khí Hư Vô.
Lấy Âm quang tạo phách tăng đồ,
Muôn vật cả lo cho sanh hóa.
Nuôi nấng lấy xác thân hòa hỏa,
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Thuận Âm Dương căn quả hữu vi,
Chưa ai vào đến cõi trần nầy,
Chẳng thọ lấy Chơn Thần tay Thiếp.
Sanh dưỡng đã biết bao căn kiếp,
Rồi dắt dìu cho hiệp với CHA.
Kìa mớm cơm vú sữa cũng là,
Sanh một kiếp người ta đáng mấy!
Dầu hài cốt trăm nãm cũng vậy,
Khối tình thương chẳng lấy chi nhiều,
Huống Tạo Thiên đùm bọc chắt chiu,
Sanh một đứa liều ngàn thế kỷ.
Chịu mất trẻ cũng vì Tà mị,
Cướp con thương bỏ vị quên ngôi,
Ôi! Thương đòi phen phải chịu ngậm ngùi,
Thấy thân trẻ nổi trôi biển khổ.
Trân trọng lấy hình hài dơ ố,
Còn thiêng liêng vô số tiếc thương, 
Hằng trông mong con đặng phi thường, 
Đem vào đặng con đường Hằng Sống.
Kể từ trước Thiếp là hình bóng,
Biết thương con chẳng mộng con thương, 
Đạo dìu đời bởi Thiếp lo lường,
Trên mới thuận khoáng trương phổ tế. 
Kể từ trước Đạo còn bị bế,
MẸ thương con chẳng thế dắt dìu,
Nay cõi trần nghiệt chướng giảm tiêu, 
Ngọc Hư định đã nhiều phép cứu.
Thiếp từ đặng Phái Vàng chí bửu,
Lịnh Chí Tôn khai mối Tam Kỳ,
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Hằng ngày lo cho đám nữ nhi,
Chẳng đủ trí sánh bì nam tử. 
Ơn nhờ có con là Long Nữ,
Đến thay thân Thiên sứ Từ Hàng,
Đùm bọc em, ráng bước một đàng,
Đặng cho MẸ dễ dàng cứu rỗi.
Kìa Cực Lạc Niết Bàn đem đổi,
Lấy thân phàm làm mối giải oan,
MẸ trông con về cảnh an nhàn, 
Ở trần thế muôn ngàn sầu thảm.
Cõi Thiên vị cho con còn dám,
Huống dạy khuyên mô phạm căn tu, 
Chỉn tiếc con chẳng rõ hiền ngu,
Đặng tự định công phu trọn phận.
Con thì đứa đường đời lẩn bẩn,
Con thì hay trở giận cơ mầu,
Mối huyền vi nào rõ cao sâu,
Cứ đeo đẳng mạch sầu nguồn thảm.

HƯƠNG THANH!
Con ví biết mình cao bực phẩm,
Thì phải toan cho dám phế đời,
Các em con chỉ để con ngươi,
Coi con bước mấy dời nối gót.
Lời cần yếu MẸ than cho trót,
Muốn dạy em, con chớ xót xa chừng,
Phải hằng ngày ở dựa bên lưng,
Nhắc từ chuyện, khuyên răn từ việc.
Cửu Nương vôn nhọc nhằn chẳng tiếc,
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Chỉ trách con chưa biết nhập Trường,
Phải hiểu rằng lòng MẸ hằng thương...

THĂNG.

NGÀY 22–11–TÂN MÙI (DL 30–12–1931) GIÁO-HỮU TRẦN QUANG VINH 
VỀ VIỆT-NAM 

Giáo Hữu Trần Quang Vinh sau thời gian truyền 
Đạo và vận động tự do tín ngưỡng cho Đạo CĐ tại Pháp 
nay trở về VN.

Nhơn dịp có cuộc Đấu xảo Quốc tế Thuộc địa tại 
Vincennes – Paris vào năm 1931, Chánh phủ Bảo hộ Miên 
quốc phái ông Trần Quang Vinh là một công chức (Thông 
Phán hạng nhì) đi dự cuộc.

Tháng chạp năm 1930, Đức Quyền Giáo Tông Lê 
Văn Trang và Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc đến viếng 
Thánh Thất Kim Biên. Lúc ấy ông Thượng Vinh Thanh 
đã thăng Giáo Hữu. Hai vị Đại Thiên phong biết Hiển 
Trung sắp đi công cán bên Pháp nên dạy phải nương cơ 
hội nầy mà truyền giáo và tìm phương xã giao với các 
chánh khách Pháp triều, sở cậy họ binh vực quyền tự do 
tín ngưỡng của Đạo Cao Đài ở Đông Dương, đương bị 
chánh quyền thuộc địa và bảo hộ áp chế.

Ít hôm sau, Anh Cả Quyền Giáo Tông và Đức Hộ 
Pháp mời Giáo Hữu Thượng Vinh Thanh đến Thánh Thất 
một lần nữa mà lần nầy hai anh lớn dạy đủ mọi việc khi 
đến Pháp phải lo, về mặt truyền giáo cũng như việc kêu 
ca với chánh phủ Pháp ra lịnh chấm dứt sự áp chế Đạo 
Cao Đài ở Đông Dương.
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HOẠT ĐỘNG TẠI PHẤP QUỐC

Hiển Trung (Giáo Hữu Thượng Vinh Thanh) đáp 
tàu đò của hãng Nhà Rồng, chiếc Chenonceau, tách bến 
Sài Gòn ngày 10–2–1931, tới Marseille ngày 5–3–1931, Paris 
ngày 7–3–1931. Thời gian ở Paris từ 7–3–1931 tới 5–12–1931, 
trọn 9 tháng.

Ngoài phận sự lo cho cuộc Đấu xảo Vincenne – Paris, 
Hiển Trung có thừa ngày giờ lo Đạo, hằng tiếp xúc với 
nhiều nhân vật, nào là Nghị sĩ, Luật sư, Giáo sư, Sĩ quan, 
Ký giả, đại khái là Hội Nhân Quyền (Ligue đes Droits de 
l’ Homme) mà Tổng Thơ Ký là ông Emille KAHN, kế 
tiếp là ông Henri GUERNUT, ông nầy là Nghị sĩ danh 
tiếng ở Quốc Hội Pháp.

Mọi việc hoạt động trọn 9 tháng ở Pháp không thể 
kể xiết, những tài liệu sanh hoạt lần lượt gởi về Tòa Thánh 
cho Đức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt.

Công việc truyền giáo và vận động cho Đạo Cao 
Đài được tự do tín ngưỡng ở Đông Dương, ông Hiển 
Trung thuyết phục và gầy dựng được một số nhơn vật 
và chánh khách Pháp có thiện chí đối với Đạo Cao Đài, 
trong số ấy có 5 vị kể tên sau đây được thọ phong Chức 
sắc vào năm 1932:

1. Tiếp Dẫn Đạo Nhơn: Gabriel Gobron, Giáo sư 
Trung học.

2. Nữ Giáo Sư: Bà Félicien Challaye, bạn của ông Giáo 
sư Đại học Sorbonne.

3. Giáo Hữu: Charles Bellan, cựu Tham biện ở Đông 
Dương.

4. Giáo Hữu: Gabriel Abadie de Lestrac, Lục sự Tòa 
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án Paris
5. Nữ Lễ Sanh: Bà Marguerite Gobron, sau thăng Giáo 

Hữu (bạn ông Tiếp Dẫn Đạo Nhơn Gabriel Gobron)
Ngoài ra còn có các vị ân nhân can thiệp cho sự tự 

do tín ngưỡng tại Đông Dương, đáng kể nhứt là:
1. Ông Albert Sarraut, Tổng Trưởng
2. Ông Alexis Métois, Trung Tá Quân đội Pháp.
3. Ông Edouard Daladier, Tổng Trưởng và Cựu Thủ 

Tướng.
4. Ông Henri Guemut, Nghị sĩ Quốc Hội, Cựu Tổng 

Trưởng. Tổng Thơ Ký Hội Nhân Quyền.
5. Ông Emile Kahn, Tổng Thơ Ký Hội Nhdn Quyền.
6. Ông Emest Outrey, Nghị sĩ Quốc Hội Pháp tại 

Nam Kỳ
7. Ông Eugène Tozza, Luật sư Tòa Thượng Thẩm Paris
8. Ông Félicien Challaye, Giáo Sư Đại học Sorbonne.
9. Ông Marius Moutet, Nghị sĩ Quốc Hộĩ Pháp và 

Tổng Trưởng
10. Cô Marthe Williams, Nghị viên Hội Nhơn Quyền.
11. Ông Paul Ramađier, Nghị sĩ Quốc Hội Pháp.
12. Ông Marc Rucard, Nghị sĩ Quốc Hội Pháp.
13. Ông Jean Piot, Nghị sĩ Quốc Hội Pháp.
14. Ông Jean-Michel Renaitour, Nghị sĩ Quốc Hội Pháp.
15. Ông Voirin, Nhân sĩ.
16. Ông André Philip, Nhân sĩ.
17. Ông Jean Laffray, Chủ nhiệm kiêm Chủ bút báo 

La Griffe Ngoài ra tại Đông Dương còn bao nhiêu 
nhân vật binh vực Đạo Cao Đài như hai vị Trạng sư :
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 � Lortat Jacob, Trạng sư Tòa Thượng Thẩm 
Sài Gòn, đặt văn phòng tại Nam Vang.

 � Roger Lascaux, Trạng sư Tòa Thượng Thẩm 
Sài Gòn, đặt văn phòng tại Nam Vang.

 � Và 3 quan Khâm Sứ tại Miên Quốc là : ông 
Richomme, ông Sylvestre và ông Thibaudeau, 
mặc dầu là quan bảo hộ của Pháp triều, nhưng 
3 ông nầy để yên cho Đạo Cao Đài mà lắm lúc 
còn binh vực là khác.

Tác giả (Hiển Trung tự thuật) là người trong cuộc, 
xin nhấn mạnh rằng: 2 ông Lascaux và Lortat-Jacoi), mặc 
dầu nghề nghiệp là Trạng sư, song với một tâm hồn cao 
thượng, hai ông hằng nói rằng lấy lương tâm và tình thương 
nhơn loại mà bào chữa cho sự bất công, nên không bao giờ 
nhận một thù lao nào của Đạo. Tác giả xin lấy hết danh 
dự và lương tâm mà chứng nhận sự nầy.

Còn về phần báo chí thì có các báo sau đây liên tiếp 
bào chữa và tường thuật tất cả mọi sự áp chế Đạo Cao Đài.

 � La Libre Opinion – Paris.
 � Cahier de la Ligue des Droits de r Homme – Paris.
 � La Griffe – Paris.
 � Le Progrès Civique – Paris.
 � Le Fratemiste – Lille (Nord)
 � Le Ré veil Ouvrier – Nancy.
 � Le Semeur – Falaise (Calvados)
 � L’ Aurore Malgache – Tanamarive.
 � Germinal – Croix (Nord)
 � La Tribune Indochinoise – Saigon.
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Với sự ủng hộ và binh vực nhiệt thành của bao nhiêu 
nhơn vật, chánh khách và báo chí, Đạo Cao Đài hưởng 
được chế độ khoan hồng của chánh phủ Pháp do cuộc 
đồng thanh quyết nghị của Quốc Hội Pháp vào khoảng 
tháng 2 năm 1932 và tiếp theo là sự tự do tín ngưỡng ban 
bố cho Đạo Cao Đài trên toàn cõi Đông Dương. Đó là 
kết quả của thời gian tranh đấu, kiên nhẫn và chịu khổ 
của toàn Đạo, ít ra cũng nhiều năm liên tục.

Cuối mùa Đông năm Tân Mùi (1931), ông Trần 
Quang Vinh đã mãn hạn công tác tại Pháp quốc và trở 
về Việt Nam.

Bận về cũng trùng với chiếc tàu Chenonceau nữa. 
Tàu tách bến Marseille ngày 5–12–1931, cặp bến Nhà Rồng 
Sài Gòn ngày thứ tư 30–12–1931, lúc 7 giờ sáng.

Tại bến tàu, đã có sẩn gia đình và bà con thân quyến 
ở Long Xuyên là quê nhà lên rước đông đảo, bởi tục lệ 
xưa, mỗi khi sang Pháp trở về là cả một vấn đề danh dự.

Hiển Trang đứng trên boong tàu ngó xuống, ngoài 
Mẹ và gia đình thân quyến, lấy làm bất ngờ nhận thấy 
có dạng các anh lớn trong Đạo cũng đồng đi rước Hiển 
Trung, xin kể ra:

 � Anh Cả Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt.
 � Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc.
 � Ông Chánh Phối Sư Thái Thơ Thanh.
 � Ông Bảo Văn Pháp Quân Cao Quỳnh Diêu.
 � Giáo Sư Thượng Tuy Thanh (Từ Huệ).
 � Giáo Hữu Thái Gấm Thanh (Tử Hóa)
 � Sĩ Tải Đỗ Quang Hiển, Bí thơ của Đức Hộ Pháp.
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Thuở ấy tình hình trong nước được yên tỉnh dễ 
dàng, nên khi tàu cặp bến xong xuôi, ráp thang lên tàu 
vững vàng, thì thay vì hành khách lên bờ, trái lại thuyền 
trưởng cho phép những người đi rước xuống tàu trước, 
rồi để cho bà con thân quyến tự tiện đi tìm người mình 
rước mà mừng rỡ.

Hiển Trung quá xúc động, một đàng là mẹ, cả gia 
đình bà con, một đàng nữa là Anh cả, Đức Hộ Pháp và 
các bạn Chức sắc bao quanh. Mừng không thể tả, trả lời 
người nầy, nói chuyện với người nọ, rồi tất cả xuống phòng 
ăn, bảo “garẹon” là bồi giúp việc đem trà, café, bánh mì bơ, 
và đủ thứ bánh trái. Thật là một tiệc bất ngờ, ai ai cũng ăn 
uống vui vẻ chuyện trò. Lúc thái bình có sự dễ dàng như 
vậy đó. Hiển Trung ngồi gần Anh Cả, Đức Hộ Pháp và 
các Chức sắc chung một bàn, bà con thân quyến ngồi nối 
tiếp và thêm một bàn nữa.

Mãn tiệc trà cũng gần 9 giờ, thay vì Hiển Trung bao 
trả tiền tiệc trà nầy, mấy bà con ở Long Xuyên lên rước 
giành trả tiền hết. 9 giờ đem hành lý lên bờ.

Hiển Trung xin phép Mẹ và gia quyến để đi cùng 
một đoàn với Chức sắc, từ bến tầu ra tới cửa Nhà Rồng, 
vì xe đậu ngoài đường Jean Eudel. Đi bộ, vừa đi vừa nói 
chuyện hết sức vui vẻ. Anh Cả nắm tay Hiển Trung kéo 
đi sụt lại sau nói nhỏ như vầy: “Thơ nó nhờ moi mời toi 
chiều nay lối 7 giờ đến nhà nó ăn cơm. Nó ngại toi phiền nó 
rồi từ chối nên mới cậy moi.”

Hiển Trung liền đáp với Anh Cả như vầy: “Anh Cả 
mời thì tự nhiên em phải vâng, mà dầu cho Anh lớn Thơ 
mời thì em cũng nhận, không lẽ em cố tâm phiền ảnh về vụ 
trước hay sao?” Đó rồi Anh Cả chỉ nhà của Anh lớn Thơ 
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ở Tân Định và hẹn cho đúng giờ.
Ra tới đường cái, Anh Cả, Đức Hộ Pháp và các 

Chức sắc bắt tay từ giã Hiển Trung, hẹn nhau là chiều 
tối sẽ tái ngộ.

Phần Hiển Trung thì trở lại hiệp đoàn với Mẹ, vợ 
con, bà con thân quyến, đến khách sạn Phong Cảnh đã 
mướn sẵn. Tạm ở đó, cùng nhau đi ăn cơm trưa rồi về nghỉ.

Chiều lại, lúc 7 giờ, Hiển Trung đến đúng hẹn tại 
nhà Anh lớn Thái Thơ Thanh, là một biệt thự ở đầu đường 
Paul Bert, Tân Định.

HẦU ĐÀN TẠI BIỆT THỰ ÔNG THÁI THƠ THANH:

Lần nầy có đủ thì giờ hầu chuyện với mọi người, đủ 
mặt các vị gặp hồi sớm mai.

Trong câu chuyện, Đức Hộ Pháp có nói với Hiển 
Trung rằng: “Lúc toi ở Pháp gần hồi hương, ở bên nây, 
moi cũng biết túi toi cạn nhờ Bát Nương cho hay và nhắc 
nhở đến toi.”

20 giờ ăn cơm. Xong chuyện vãn tới 23 giờ.
23 giờ, Anh Cả bảo Hiển Trung lên hầu đàn cơ.
Mọi người đều lên lầu. Nơi điện thờ nhang đèn sắp 

sẵn, cả thảy đều vào quì lạy Đức Chí Tôn.
Đức Hộ Pháp và ông Bảo Văn Pháp Quân phò tiểu 

ngọc cơ. Đức Chưởng Đạo Nguyệt Tâm giáng, biểu Hiển 
Trung đưa đầu trên bàn cơ, mỏ cơ rà rà trên đầu tỏ vẻ 
ban ơn.

Sau khi để lời chào mừng các Anh lớn, Đức Chưởng 
Đạo ban cho văn thi bằng Pháp văn, nội đàn người nào 
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cũng hiểu là vì ai cũng học trường Pháp, biết tiếng Pháp.
Saỉgon, le 30 Décembre 1931 (23 h) Chez le grand 

dignitaire Thái Thơ Thanh à Tân Định. 
 � Mediums: Hộ Pháp — Vãn Pháp.
 � Présents à la séance: Le Pape intérimaire Thượng Trung 

Nhựt, CPS. Thái Thơ Thanh, Giáo Hữu Thượng Vinh 
Thanh et quelques dignìtaires.

CHƯỞNG ĐẠO NGUYỆT TÂM OU VICTOR HUGO

Bonjour mes grands freres, et la Mission Étrangère.
Viens Hiển Trung, mon enfant,
Voilà ton nom est maintenant grand,
Viens recevoir la benediction de ton père.
La lignée des HUGO a le droit d’ êừe fiere.
Tu as assez vu n’ est-ce pas?
La France est vraiment grand état.
Oh! Ne te plains pas de son ingratitude,
Quoiqu’ Elle soit France; Elle garde cette habitude.
Tu lui as rendu un grand service,
Et, en religion, tu n’ es que novive.
Pauvre garẹon I Tu m’ as fait tant souffrir ail berceau,
Et tu me paies maintenant d’ un renom des plus 

beaux. Ta mere a promis de venir
Avec moi, elle voudra te bénir.
Nous parlerons plus amplement au Saint Siège. 

Aurevoiretầ tantôt.
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 ▶ Bài dịch ra Việt văn:
Saigon, ngày 30–2–1931 (lúc 23 giờ)

Tại nhà vị Chức sắc lớn Thái Thơ Thanh ở Tân Định. 
 � Đồng tử: Hộ Pháp – Vãn Pháp.
 � Những người hiện diện trong đàn cơ: Đức Quyền Giáo 

Tông Thượng Trung Nhựt, Chánh Phối Sư Thái 
Thơ Thanh, Giáo Hữu Thượng Vinh Thanh và vài 
Chức sắc.

CHƯỞNG ĐẠO NGUYỆT TÂM HAY VICTOR HUGO

Chào chư đại huynh và Hội Thánh Ngoại Giáo.
Hãy đến đây, Hiển Trung[1] con,
Nay thì con có được đại danh,
Con hãy đến để nhận phép lành của cha con.
Dòng dõi Hugo có quyền hãnh diện.
Con đủ thấy, phải không?
Nước Pháp quả thật là một đại quốc.
Ô! Con không nên phiền hà sự vong ân của nước 

Pháp, 
Mặc dầu nó là nước Pháp, nó vẫn giữ cái thói quen 

nầy, 
Con đã giúp nó một việc lớn,
Và, phần tôn giáo, con chỉ là non nớt,

[1] Chú thích: Ngài Trần Quang Vinh, Đạo hiệu Hỉển Trung, là 
FranQois Hugo, con trai của Đức Victor Hugo, tái kiếp tại Việt 
Nam thời Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, sau được thăng lên là Phối Sư 
Thượng Vinh Thanh.
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Tội nghiệp thằng bé! Con đã làm cha đau khổ lúc 
con tuổi thơ,

Và bây giờ con đền đáp cho cha bằng một thanh 
danh tốt đẹp nhứt.

Mẹ của con có hứa đến thăm,
Cùng với cha, bà ấy sẽ ban ơn cho con.
Chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn nơi Tòa Thánh.
Từ giã và hẹn gặp lại.

MÙNG 9 THÁNG GIÊNG NĂM NHÂM THÂN (DL 14–2–1932), GIÁO HỮU 
THƯỢNG VINH THANH ĐƯỢC ĐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG KHÔNG TIẾC LỜI 

KHEN NGỢI

Giáo Hữu Thượng Vinh Thanh về Tòa Thánh Tây 
Ninh chầu lễ Đức Chí Tôn, Ngài được Đức Quyền Giáo 
Tông không tiếc lời khen ngợi và tuyên dương công nghiệp 
vĩ đại trước Hội Thánh.

 h (Trích trong tập Hồi Ký của Ngài Phối Sư Trần Quang Vinh)

NGÀY 5–12–TÂN MÙI (ĐL 12–1–1931) CÁC CHỨC SẮC THIÊN PHONG BỊ 
XỬ ÁN TRONG 2 ĐƯỢC ÂN XÁ

Thượng Hội quyết định ân xá các Chức sắc Thiên 
phong bị xử án trong 2 kỳ Toà Tam Giáo CTĐ vừa rổỉ, nếu:

Sau khi lập Tòa Tam Giáo CTĐ xử phạt định án 37 
Chức sắc cao cấp CTĐ và HTĐ, việc định án nầy làm cho 
nhơn sanh và Hội Thánh cảm thấy có điều gì như chưa ổn 
lắm, nên trong kỳ Đại Hội Nhơn Sanh lần đầu tiên vào 
ngày 15–10–Tân Mùi, Hội Nhơn Sanh dâng thỉnh cầu lên 
Hội Thánh xin ân xá cho 37 Chức sắc kể trên.
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Hội Thánh sau đó nhóm họp, xin dâng ý kiến nầy 
của nhơn sanh lên Thượng Hội quyết định.

Thượng Hội nhóm tại Tòa Thánh ngày 29–11–Tân 
Mùi (dl 6–1–1932), quyết định ân xá cho tất cả Chức sắc 
bị Tòa Tam Giáo định án trong 2 kỳ Tòa Tam Giáo vừa 
qua, nếu như các vị Chức sắc nầy trở về Tòa Thánh chung 
lo việc Đạo trong vòng 3 tháng kể từ ngày 15–12–Tân Mùi.

Ngài Ngọc Chánh Phối Sư Ngọc Trang Thanh ra 
Châu Tri số 40 về việc Ân Xá nầy, chép ra như sau:

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Đệ lục niên)

Tòa Thánh ngày 12–1–1932 (5–12–Tân Mùi).

CHÂU TRI
Cho chư Chức sắc Đầu Họ Tỉnh và Chủ Thánh Thất, đặng rõ:

Tôi lấy làm vui mà cho cả trong Đạo hay lời bàn định 
của Bàn Thượng Hội nhóm tại Tòa Thánh ngầy 29 tháng 
11 năm nay, nhằm ngằy mùng 6 Janvier 1932.

Lời bàn định ấy biên ra dưới đây: Nhơn có lời của 
Hội Nhơn Sanh và Hội Thănh xin ân xá cho những Đạo 
hữu bị Tòa Tam Giáo xử hai kỳ rồi.

Nghĩ vì Đại Đạo khai lập mới có 5 năm, phần đông 
Chức sắc còn thiếu đức mới phạm Luật Đạo, nên Thượng 
Hội định ân xá cho Đạo hữu nào chịu về Tòa Thánh mà 
phục lịnh trong kỳ 3 tháng kể từ ngày Ngọc Chánh Phối 
Sư ban hành lời nghị này.

Chiếu theo lời bàn định trên đây thì những Chức sắc 
bị đem ra Tòa Tam Giáo xử đều được tha các tội lỗi trước, 

Số: 40
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kỳ định 3 tháng cho các Chức sắc phải về Tòa Thánh mà 
chung lo việc Đạo, kể từ rằm tháng chạp năm Tân Mùi.

Vậy, tôi mừng cho chư Hiền hữu đã lỡ lầm bước 
Đạo, ngày nay có thể qui hồi mà chung hiệp và cũng cầu 
xin Thần Thánh bố hóa tâm trí cho chư Hiền hữu mau 
rõ thấu các sự khảo nặng nhẹ của đường tu, đặng giải 
cho hết sự hờn giận chấp nê, hầu để lòng thanh tịnh mà 
lo việc hòa bình cho nền Đạo của Đức Chí Tôn đã giao 
cho chúng ta.

Cái ngày Đạo được hòa cho nhơn sanh được hưởng 
thái bình là ngày chúng ta sẽ hiến một lễ trân trọng hơn 
hết cho Thầy, mà Thầy được hiến cái lễ ấy cùng không cũng 
tại nơi chúng ta hết. Xin chư Hiền nên để dạ.

Chư vị Đầu Họ thi hành Châu Tri nầy rồi gởi tờ 
lại cho tôi biết. Xin nhớ cho từng vị Chức sắc có ra Tòa 
Tam Giáo hay.

NGỌC CHÁNH PHỐI SƯ
kiêm Chủ Trưởng Chức sắc nam phái.

NGỌC TRANG THANH 
(ấn ký)

NGÀY 17–12–TÂN MÙI (ĐL 24–1–1932) CHƯƠNG TRINH HÀNH SỰ CỬA 
HTĐ VỀ CƠ BÚT.

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Đệ lục niên)

CHÂu tRi
Cho chư vị Thiên phong Chức sắc,

Số: 42
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Đầu Họ Đạo, Chủ Thánh Thất và chư Đạo hữu nam nữ.

Ngầy mùng 8 tháng Giêng năm tới đây, nhằm ngày 
vía Đấng Chí Tôn, chư Chức sắc Hiệp Thiên Đầi sẽ về Tòa 
Thánh mà tái thủ phận sự, hiệp với Chức sắc Cửu Trùng 
Đài lo vun bồi nền Đạo. Ấy là ngày hội hiệp, là ngày ra vẻ 
cơ Đạo phục hưng, chúng ta nên vui mừng mà cám đội ơn 
Thầy và chư Thần Thánh Tiên Phật. Vậy, khuya mùng 8, 
xin chư Đạo hữu, ai không đến Thánh Thất được, ở nhà 
hãy cúng thời Tý mà dâng lễ vui mừng lên Đại Từ Phụ 
và cầu xin Đấng Chí Tôn ban bố ân huệ cho trong Đạo 
nơi nơi được thượng hòa hạ lục.

Tôi xin tuyên bố ra dưới đây cái Chương trình của 
Hiệp Thiên Đài lập ra mà đặt bày phận sự.

Tòa Thánh, ngày 1–2–1932.
Chánh Phối Sư THƯỢNG TƯƠNG THANH.

CHưƠNG tRÌNH
* * *

KHOẢN THỨ NHỨT: VỀ CƠ BÚT�

Phận sự hiện thời về Cơ bút của Chức sắc Hiệp 
Thiên Đài theo lời giải của Hộ Pháp.

Buổi mới lập đạo, Thánh ý đã định giao trách nhiệm 
phò loan cho 4 cặp cơ  và mỗi cặp đều có phận sự đặc biệt là:

 � Cơ lập Đạo (Enseignements religieux)
 � Cơ Pháp (Législatìon – Sacerdoce)
 � Cơ Phổ độ (Propagande de la Foi)
 � Cơ Bí pháp (Enseignements ésotériques)

1� Hộ Pháp và Thương Phẩm là Cơ lập Đạo�
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Tiên khởi Đức Chí Tôn đã dụng đặng rữa lỗi cho 
chúng sanh, xây nền Đạo, dựng Hội Thánh, lập Tân Luật 
và PCT mà thể cho Thiên điều và Hiến pháp Thiên Đạo.

Khi Thượng Phẩm qui vị thì cơ Phong Thánh đã 
xong phận sự và nền Đạo cũng đã lập hoàn toàn thì Chức 
sắc phải chịu luật lệ công cử và duy có tuân y Pháp Chánh 
Truyền mà điều độ chúng sanh, Đạo hữu duy có tuân y Tân 
Luật đoạt lần phẩm vị. Cho nên về Cơ bút thì cơ lập Đạo 
tức là Hộ Pháp và Thượng Phẩm đã trọn vẹn phận sự rồi.

2� Hậu và Đức Là Cơ pháp�

Chuyên về Hiến pháp của Đạo (Legislation religieuse). 
Hiến Pháp của Đạo là Tân Luật và Pháp Chánh Truyền 
thì không ai đặng phép canh cải thêm bớt mà cơ Pháp 
không biết và nhứt là không có Hội Thánh Cửu Trùng 
Đài và Hiệp Thiên Đài công đồng nhìn nhận, cũng như 
buổi lập luật, Thánh ý đã muốn cho cả Hiệp Thiên Đài và 
Cửu Trùng Đài phải công đồng nhận chịu.

3� mỹ Ngọc và Sang là Cơ phể độ để dẫn chúng sanh vào cửa Đạo�

4� Nghĩa và Tràng là Cơ Bí pháp của Đạo, nhưng hiện thời Tịnh Thất 
của Đạo chưa thành lập thì phận sự chưa đến�

Những lời chép trên đây là do theo lời Hộ Pháp giải.
KHOẢN THỨ NHÌ: KIểm DUyỆT THÁNH NGÔN CŨ VÀ LÀm LỊCH SỬ 

CủA ĐẠO�

Hiệp Thiên Đài phải có một Ban Kiểm Duyệt để thâu 
hết về một mối các Thánh Ngôn từ ngày khai đạo đến giờ.

Cả Hội Thánh Cửu Trùng Đài và Hiệp Thiên Đài 
phải hành đạo do theo Thánh Ngôn kiểm duyệt rồi mà 
thôi.
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Ban Kiểm duyệt Hiệp Thiên Đài phải lãnh phần 
làm Lịch sử cùa Đạo.

KHOẢN THỨ BA: THể LỆ CHẤP CƠ VÀ BAN HÀNH THÁNH NGÔN�

ĐIỀU THỨ NHỨT: Mỗi khi Hội Thánh cửu Trùng Đài 
muốn cầu Đức Chí Tôn thì phải viết tờ cho Hộ Pháp biết 
ý nguyện của mình về phận sự của cặp cơ nào.

ĐIỀU THỨ NHÌ: Hộ Pháp sẽ tùy theo mà cho cặp cơ 
ấy hay, nghĩa là như cầu hỏi về luật pháp thì Hộ Pháp sẽ 
cho cặp cơ Hậu và Đức biết trước, vv... đoạn trả lời cho 
Hội Thánh Cửu Trùng Đài và định ngày giờ thỉnh cầu.

ĐIỀU THỨ BA: Không được phép cầu nơi nào khác hơn 
là tại Bửu điện Hiệp Thiên Đài.

ĐIỀU THỨ TƯ: Mỗi lần cầu, duy có Hộ Pháp và Giáo 
Tông đặng hầu đàn và một Chức sắc Hiệp Thiên Đài làm 
ký lục mà thôi, trừ ra khi nào cơ giáng dạy kêu ai thì người 
ấy mới được đến hầu.

ĐIỀU THỨ NĂM: Chấp cơ rồi thì Hộ Pháp, Giáo Tông 
và 3 Chức sắc HTĐ có tại đàn sẽ kiểm duyệt Thánh Ngôn 
liền, rồi giao cho Giáo Tông ban hành.

ĐỈỀU THỨ SÁU: Trước khi ban hành, Giáo Tông phải 
để cho Bàn Kiểm Duyệt Thánh Ngôn của Hội Thánh Cửu 
Trùng Đài và Hiệp Thiên Đài xem trước, như Bàn Kiểm 
duyệt nầy xin ngưng ban hành thì Giáo Tông phải trả lại 
cho Hộ Pháp đặng định ngày cầu Đức Chí Tôn hỏi lại.

Chức sắc Thiên phong Hiệp Thiên Đài và Cửu Trùng 
Đài ký tên dưới đây đồng nhìn nhận Tờ Chương trình 
hành đạo nầy và định:

 � Thứ nhứt: Tuyên bố Tờ Chương trình nầy.
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 � Thứ nhì: Ngày mùng 8 tháng Giêng tới đây 
là ngày cả Chức sắc HTĐ sẽ về Tòa Thánh 
mà tái thủ phận sự.

Làm tại Tòa Thánh Tây Ninh, ngày 24 tháng 1 năm 1932
(âl 17–12–Tân Mùi).

Ký tên:
Thượng Đầu sư Quyền Giáo Tông 

THƯỢNG TRƯNG NHựT

Thượng Chánh Phối Sư
THƯỢNG TƯƠNG THANH

Thái Chánh Phối Sư 
THÁI THƠ THANH

Ngọc Chánh Phối Sư có xin kỉếu.

NGÀY 26–12–TÂN MÙI (ĐL 2–2–1931) ĐỨC QUYỀN GIÁO TỐNG CHÚC 
XUÂN NHÂM THÂN ỈOÀN ĐẠO.

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Đệ lục niên)

Tòa Thánh ngày 26–12–Tân Mùi (2–2–1931). 

Kính cùng chư vị Chủ Thánh Thất, chư Đầu Họ Đạo,
Kính cùng chư vị Chủ Thánh Thất, chư Đầu Họ 

Đạo, chư Đầu Quận Đạo, chư Chức sắc Thiên 
phong và chư Đạo hữu nam nữ.

Ngày tháng như thoi đưa, Lễ Nguơn đán sắp đến, 
còn ít ngày bước qua Nhâm Thân, Hội Thánh chúc cho 

 � Hộ Pháp PHẠm CÔNG TẮC 
 � Hiến Pháp Đức 
 � Khai Pháp Nghĩa 
 � Tiếp Pháp Tràng 
 � Bảo Thế Phước 
 � Khai Thế Thâu 
 � Tiếp Thế Vĩnh 
 � Tả Phan Quân mùi�



ĐẠO LỊCH 6: Năm TâN mùI (1931)

296

cả nền Đạo đặng hai chữ Thái Hòa và cầu nguyện Đấng 
Chí Tôn ban ân huệ cho cả nhơn sanh cộng hưởng.

Nhơn dịp, tôi xin trích lục ra sau đây hai bài thi của 
Đức Lý Đại Tiên và Đỗ Mục Tiên chúc mừng ngày Xuân:

Diệt tận phù sanh nhứt khí tiên,
Nhứt hồ phong nguyệt túy liền miên.
Quảng trì vạn tự thiến thơ tác,
Lũ khảo bá sanh nhữ thiện quyền.
Bồng đảo vạn Tiên thường huý trí 
Đỉnh hồ liệt Thánh tặng tài hiền.
Tá Đường vị vọng Tam quan chức,
Tiễn tịch đề danh hảo sắc Thiên.

LÝ THÁI BẠCH.
Thu về Đông mãn kế Xuân sang,
Hiếm khách tìm Xuân bước nhộn nhàng.
Vườn đượm vẻ hồng hoa hớn hở,
Non phơi màu tía cảnh xuê xang.
Bầu Tiên nghiêng ngửa đong rồi rót,
Đờn Thánh im lìm nhặt lại khoan.
Chín chục thiều quang qua mấy độ,
Gặp Xuân chở dề quá Xuân tàn.

ĐỖ MỰC TIÊN.

Kỉnh đốn.
Thay mặt Hội Thánh.

THƯỢNG TRUNG NHỰT
Hết việc năm Tân Mùi.
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TÓM TẮT: ĐẠO LỊCH 6 – NĂM TÂN MÙỈ (1931)

TÓM TẮT các sự kỉện quan trọng:

 � Hội Thánh lập Nội Luật Tòa Thánh.
 � Hội Nhơn Sanh lẩn đẩu tiên họp tại Tòa Thánh. 
 � Thầy ban quyền Chí Tôn cho Gỉáo Tông và Hộ Pháp. 
 � Truyền đạo và vận động tự do tín ngưỡng cho Đạo 

Cao Đài tại nước Pháp.
 � 26–2–TM: Hội Thánh lập Sở May Đạo phục Chức 

sắc, Chức việc. 
 � 15–2–TM: Đức Quyền Giáo Tông ra Châu Tri kêu gọi 

các Chức sấc hành đạo đúng theo Tân Luật và PCT.
 � 1–3–TM: Làm tuần 2 năm (Đại tường) cho Đức Cao 

Thượng Phẩm, Đức Ngài giáng cơ nói về sự chết.
 � 17–3–TM: Nữ CPS Hương Thanh bổ 20 Chức sắc nữ 

phái làm Đầu Họ Đạo 20 tỉnh của Nam Kỳ..
 � 7–5–TM: Đức Quyền GT phân nhiệm cho 3 CPS 

lập Cửu Viện. 
 � 15–7–TM: Tòa Tam Giáo CTĐ lần thứ 2: Định án 

37 Chức sắc. 
 � 1–8–TM: Châu Tri 25: CPS Thượng Tương Thanh: 

cấm quyên tiền và cấm Cơ bút trong bổn đạo.
 � 3–8–TM : Chức sắc phải lập minh thệ mới được 

hành chánh.
 � 28–8–TM: CT 29: Ngọc CPS bác bỏ Cơ Bút của 

Minh Chơn Lý. 
 � 1–10–TM: Hội Thánh lập NỘI LUẬT TÒA 

THÁNH.
 � 4–10–TM: Giáo hội Gnostique (Đức) xin gia nhập 
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Đạo Cao Đài. 
 � 15–10–TM: Đại Hội Nhơn Sanh lần đầu tiên tại 

TTTN, Thượng CPS làm Chủ tọa trình bày tình 
hình đạo sự các năm qua.

 � 9–11–TM: CT 36: Thượng CPS xin giúp tiền mua 
nhà in Thái Hòa.

 � 14–11–TM: Thượng CPS mở lớp dạy Đạo cho Chức 
sắc, Chức việc.

 � 15–11–TM: Thầy ban quyền hành Chí Tôn cho G.Tông 
và Hộ Pháp hiệp lại. Đức Phật Mẫu giáng cơ: Quyền 
Năng của P.M.

 � 22–11–TM: Giáo Hữu Thượng Vinh Thanh trở về 
VN sau chuyến đi Pháp truyền đạo và vận động tự 
do tín ngưỡng cho Đạo.

 � 12–TM: Thượng Hội ân xá các Chức sắc bị định án 
trong 2 kỳ Tòa Tam Giáo, nếu các vị nầy tức cấp lo 
về Tòa Thánh hành đạo trong vòng 3 tháng kể từ 
ngày ân xá. 

 � 17–12–TM: CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐẠO 
của HTĐ.

* * *
Trong năm Đạo thứ 6 nầy, Ngài CPS Thượng Tương 

Thanh vâng lịnh Đức Chí Tôn, xin nghỉ làm quan, phế đời 
hành đạo. Như vậy, tại TTTN nay có đủ 3 Chánh Phối 
sư (CPS) cầm quyền hành chánh, Đức Q. Giáo Tông ra 
văn thư phân quyền phân nhiệm cho 3 CPS và giao 3 CPS 
tổ chức Cửu Viện.

 � Ngài Thượng CPS tổ chức Hội Nhơn Sanh lần đầu 
tiên tại TTTN ngày 15–10–TM, do Ngài làm Chủ tọa, 
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có đọc một bài Diễn văn dài trình bày tất cả Đạo sự trong 
các năm qua.

 � Trong lúc đó, ở Hậu Giang, Chi phái Minh Chơn Lý 
của ông Thái Ca Thanh hoạt động chống phá TTTN rất 
mạnh. Ông Ca tin theo Cơ bút cầu bởi ông Trương Kế 
An, thuộc chi Minh Thiện ở Rạch Giá (nên cũng gọi là 
Cơ Bút Rạch Giá, hay Cơ bút Hậu Giang). Cơ bút nầy 
ra những bài : Chánh Tà Yếu lý, Tu Chơn Thiệp quyết, 
Chánh giáo Thánh truyền, Giác mê Khải ngộ, rất hạp với 
tư tưởng của ông Ca, nên ông Ca rất tin theo. Cơ bút ấy 
phong ông Ca làm Đầu Sư THÁI CA NHỰT và những 
người theo ủng hộ đều được phong Chức sắc. Khi đã được 
ông Ca tin theo rồi thì Cơ bút dẫn ông đi nẻo khác : lập 
Tòa Thánh tại Tam Bình, rồi qua Kiên giang, rồi lại đem 
Tòa Thánh về Cầu Vỹ Mỹ Tho gọi là Tòa Thánh Định 
Tường. Vì thù ghét Tây Ninh, ông Ca cho người giả làm 
Chức sắc TTTN để đi quyên tiền, hay tuyên truyền Thánh 
giáo của ông, gây rất nhiều hoang mang cho bổn đạo. 3 
CPS tại TTTN phải ra nhiều Châu Tri nhắc nhở và đề 
phòng : – về Cơ bút thì chỉ có Cơ bút tại TTTN mới 
chánh đáng, – Cấm người giả danh Chức sắc đi quyên 
tiền và tuyên truyền điều sái quấy.

 � Ngài Ngọc CPS buộc các Chức sắc, Chức việc Bàn Trị 
Sự phải lập minh thệ mới được cầm quyền hành chánh.

 � Năm nay Tòa Tam Giáo CTĐ kỳ 2, đem 37 Chức sắc 
ra Tòa định án, trong đó có : 18 vị được Tha bổng, 19 vị bị 
án, Hội Nhơn Sanh dâng thỉnh nguyện lên Hội Thánh 
xin ân xá các Chức sắc bị định án trong 2 kỳ Tòa Tam 
Giáo : kỳ 1 (1930) và kỳ 2 (1931). Hội Thánh đồng ý, dâng 
lên Thượng Hội. Thượng Hội quyết định ân xá các Chức 
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sắc nầy với điều kiện là phải tức câp về Tòa Thánh hành 
đạo trong vòng 3 tháng kể từ ngày được ân xá.

 � Ngài Thượng Chánh Phối Sư mở ra các lớp dạy đạo 
ngắn hạn tại Tòa Thánh cho các Chức sắc và Chức việc 
BTS.

 � VIỆC TRUYỀN GIÁO NGOẠI QUỐC Ở 2 NƯỚC: Pháp và Đức. 
Ở nước Pháp: Giáo Hữu Trần Quang Vinh nhân cơ hội 
công tác tại Pháp trong 9 tháng, được Đức Quyền Giáo 
Tông và Đức Hộ Pháp ủy nhiệm việc truyền đạo tại nước 
Pháp và vận động với Quốc Hội và Chánh Phủ Pháp cho 
Đạo Cao Đài được tự do truyền Đạo. Ngài Thượng Vinh 
Thanh đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, lập 
một đại công với Đạo.

Ở nước Đức: Giáo hội Gnostique, sau thời gian tham 
quan TTTN và nghiên cứu kinh sách của Đạo Cao Đài, 
Giáo hội nầy rất hoan nghinh và xin gia nhập Đạo Cao Đài.

 � VỀ VIỆC LẬP CÁC VĂN BẢN PHÁP QUI:
 � Hội Thánh CTĐ lập Nội Luật Tòa Thánh.
 � Đức Hộ Pháp và các vị Thời Quân lập Chương 

trình Hành Đạo về Cơ bút, kiểm duyệt và ban hành 
Thánh Ngôn.
Tóm lại, trong năm Tân Mùi 1931, các công việc Đạo 

từ Tòa Thánh đến các Thánh Thất địa phương dần dần 
được kiện toàn và đi vào nề nếp.

PHỤ LỤC NĂM TÂN MÙI:

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 
Tòa Thánh Tây Ninh
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NỘi luẬt tÒA tHÁNH
* * * * *

Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ khai đã 6 năm rồi, Tòa 
Thánh là nguồn Đạo phải có NỘI LUẬT nghiêm trang. 
Vậy từ đây ai ở Tòa Thánh, nam nữ cũng vậy, và chư Đạo 
hữu lưỡng phái về Tòa Thánh cũng phải tùng theo Nội 
Luật lập ra sau đây:

CHƯƠNG THỨ NHỨT:
ĐẠI LỄ, CŨNG TỨ THỜI, TỤNG KINH TẠI BỬU ĐIỆN,

LỄ CẦU SIÊU, CẦU NGUYỆN CHO BỊNH,
LỄ HÔN PHỐI, NHẬP MÔN.

ĐẠI LỄ:

Mỗi kỳ Đại Lễ thì Lễ Viện phải lập chương trình y 
thức lệ từ năm Kỷ Tỵ tới giờ, trình cho ông Ngọc Chánh 
Phối sư phê chuẩn rồi ban hành.

Phải góp các chương trình và giấy tờ sổ sách của Lễ 
Viện từ hồi ban sơ khai Đạo tới giờ đặng lập điển tích, 
giữ kỹ càng vì có công quả của chư Đạo hữu trong sổ sách 
giấy tờ ấy.

CÚNG TỨ THỜI:

Mỗi thời cúng, có Thiên phong nam nữ từ Giáo 
Hữu đổ lên hành lễ, Lễ Sanh thì đứng gần Bữu điện xem 
sóc nhang đàn và sự êm lặng trong đàn. phải có đồng nhi 
nam nữ.

Đồng nhi phải có người tập, có Ngọc Đầu Sư cấp 
bằng. Mấy vị tập đồng nhi kêu là Giáo Nhi, phải lập chương 
trình riêng giao cho Lễ Viện đệ lên cho Ngọc Chánh Phối 
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Sư xem xét rồi Ngọc Đầu Sư phê chuẩn đặng ban hành.
Đạo hữu nam nữ phải ăn mặc sạch sẽ, năng tắm gội 

mỗi tuần tắm được vài ba lần thì tốt.
Khi nghe chuông hồi đầu, phải ngừng hút thuốc, 

ăn trầu đi súc miệng, rửa mặt, tay chơn cho sạch sẽ, nam 
bịt khăn đen mặc áo dài trắng quần trắng; nữ mặc áo 
dài trắng quần trắng đừng mặc áo quần trắng trồng lên 
áo quần đen, sửa soạn ăn mặc nơi phòng nghi của mình 
cho trang nghiêm đàng hoàng rồi mới bước ra ngoài mà 
lên Bửu điện, nhập đàn rồi phải giữ cho êm tịnh, không 
nên cười giỡn, cãi cọ, phải vâng lệnh Chức sắc chứng đàn. 
Khi Lễ thành, lui ra, phải chờ trở về cho đến phòng nghĩ 
mới nên thay y phục ra.

Trong 4 thời cúng, Đạo hữu không có đi cúng, khi 
nghe chuông đổ kỳ nhì thì dậy, lấy dấu niệm Câu Chú, 
rồi tịnh một phút cầu xin thầm trong bụng cho Đức Chí 
Tôn và chư Phật, Tiên, Thánh, Thần ban ơn cho Đại Đạo. 
Dẫu mắc làm việc chi cũng phải ngưng lại một phút, hoặc 
đương đi ngoài đường cũng phải dừng bước lại mà làm y 
theo nói trên đây (Tuân y Châu Tri số 2 ngày 12–3–Tân 
Mùi, 29–4–1931 của Thượng Đầu Sư).

Lễ Viện phải lo lập sỗ Thiên phong, Chức việc luân 
phiên hành lễ hằng ngày và chương trình hành lễ đặng 
phụ thêm với cuốn NGHI TIẾT ĐẠI ĐÀN và TIỂU 
ĐÀN cho hoàn toàn.

TỤNG KỈNH TẠI BỬU ĐIỆN:

Lễ Viện phải tùng theo lời ước của Hội Nhơn Sanh, 
lo sắp đặt một chương trinh đọc Kinh nơi Bửu điện cho 
nghiêm trang. Thường phải có 2 người bên nam, 2 người 
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bên nữ hầu gác cửa Bửu điện.
Lễ Cầu Sỉêu, Cầu nguyện cho bịnh, Lễ Hôn Phối: 

Phải sắp đặt cho nghiêm trang và hết lòng thành kỉnh. 
Phải có Thiên phong nam nữ từ Giáo Hữu đổ lên hành 
lễ, nam phái nếu có Chức sắc 3 phái tại Tòa Thánh thì 
phải có 3 phái hành lễ.

Lễ Hôn Phối phải sắp đặt cho nghiêm trang và coi 
cho long trọng y theo Pháp Chánh Truyền và Tân Luật. 
Phải có Giáo sư Đầu Họ Tỉnh làm Lễ Hôn Phối.

NHẬP MÔN:

Khi có người đến xin nhập môn thì Lễ Viện phải 
xin trình giấy thuế thân và cậy 2 Đạo hữu đứng tiến cử. 
Phải cắt nghĩa tôn chỉ của Đạo cho rành rẽ, dạy cách lạy, 
thờ phượng, ăn chay và chỉ sơ Tam qui Ngũ giới.

CHƯƠNG THỨ NHÌ:
BỔN PHẬN NGUỜI HIỂN THÂN tại TÒA THÁNH, và 

THIÊN PHONG CHỨC SẮC cùng DẠO HỮU LUỠNG PHÁI 
về TÒA THÁNH.

Tòa Thánh là nguồn Đạo phát ra, nên người ở Tòa 
Thánh phải trau giối hằng ngày cho ra vẻ đạo đức, phải 
giữ cho trọn Tam qui Ngũ giới và Tứ Đại điều qui, phải 
buộc mình giữ lễ nghĩa khiêm cung trật tự.

Trong nhà Thiên phong ở, nhà nghỉ của khách hành 
hương cùng người làm cồng quả, đều phải có một cái bàn 
dài ỡ giữa, (bên nam hay bên nữ cũng vậy).

Trừ ra mấy giờ ăn, nghỉ hay là đi làm công việc thì 
thôi, còn trong khi rảnh phận sự thì mấy người ở trong 
mấy nhà ấy phải tựu nhau nơi bàn đó đặng lo học Đạo, 
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coi kinh sách, Thánh ngôn, v.v… (tuân y Châu Tri số 2 
ngày 12–3–Tân Mùi, 29–4–1931)

Mỗi nhà đều có Chức sắc lãnh coi săn sóc sạch sẽ 
theo vệ sinh, phải có sổ sách đồ từ khí, có sổ nhựt ký người 
tới lui mỗi ngày đặng nạp tờ cho Nội Viện biết. Nếu có 
người lạ mặt không có giấy Đạo, không có giấy Căn cước 
thì phải thưa cho Hòa Viện hay liền.

Người biết Đạo thì tới lui phải phân minh, nên xin 
chư Đạo hữu lưỡng phái tới phải trình, về phải thưa (ấy 
là lễ) cho người Chức việc biên vô sổ Kỷ niệm.

Đạo hữu nam nữ đến công quả hoặc hiến thân tại 
Tòa Thánh, kỳ trong 5 tháng trở lại, phải biết cách cúng 
lạy, thuộc Kinh Cúng Tứ thời và Sám Hối, ở trên 8 tháng 
thì phải hiểu Tân Luật, Pháp Chánh Truyền Chú giải, và 
Nghi Tiết Đại đàn và Tiểu đàn. Chức việc Chánh, Phó 
Trị Sự và Thông Sự nam nữ, hễ lãnh chức từ 6 tháng trở 
lại thì phải thông thạo Tân Luật, Pháp Chánh Truyền 
Chú giải, Nghi Tiết Đại đàn và Tiểu đàn, 6 Đạo Nghị 
Định của Đức Lý Giáo Tông.

Còn Thiên phong thì 4 tháng trở lại phải thông thạo 
các kinh sách trên đây.

CHƯƠNG THỨ BA:
PHÒNG TRÙ và NHÀ KHÓI

Phải giữ vệ sinh và thứ tự y theo điều luật của Quản 
Lý Nội Viện và Lương Viện sắp đặt.

Đông Lang thì có Chức sắc nam phái, Tây Lang thì 
có Chức sắc nữ phái, thường xuyên ở đó tiếp rước khách 
và biên vô Sổ Kỷ niệm, phải lấy lễ nghĩa khiêm cung mà 
đối đãi với người, bất luận người sang hèn, người trong 
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Đạo hay người là người hành hương, mình cũng phải 
niềm nở kính trọng, lấy lễ và hạ mình đãi người.

Mình chẳng nên tặng mình là sang, chức lớn, phải 
đãi nhau đồng thể như con một nhà, phải tỏ tình tương 
ái nhau như ruột thịt, lớn thì anh chị, nhỏ thì em út, hòa 
thuận với nhau như bát nước đầy, ấy là tôn chỉ của Đại 
Đạo Tam Kỳ Phổ Độ thể Thiên hành hóa.

Điều cần nhứt là nam nữ phải phân biệt như Thánh 
Ngôn của Đức Lý Giáo Tông dạy hồi năm Bính Dần, 
chép ra sau đây:

Ngày 28–10–Bính Dần (đl 2–12–1926) 

THÁI  BẠCH

Thầy sai Bần đạo đến sắp đặt trang nghiêm trong 
Thánh Thất Bần đạo phân phép, từ ngày nay, hễ nhập 
Thánh Thất thì phải giữ phép:

Nam Nữ bất thân, Nam ở Đông hiên, Nữ ở Tây hiên.
Hai bên không đặng lân cận nhau, nam theo nam, 

nữ theo nữ. Cấm cười cợt trửng giỡn với nhau, trừ ra vợ 
chồng hay là chị em ruột, anh em ruột đặng chuyện vãn 
với nhau nơi tịnh đàn, còn kỳ dư như hai đường muốn 
chuyện vãn nhau, phải có 2 người chứng, một bên nam, 
một bên nữ.

Phòng trù dầu phải chung lộn buổi nấu nướng, khi 
dọn ăn cũng chẳng đặng lộn xộn cùng nhau, nghe à!

Nhà ăn, phải ngăn ra phân biệt, người công quả có 
phòng ăn riêng, người hành hương có phòng ăn riêng, 
đồng nhi cũng vậy, phải có cửa, có chìa khóa, ngoài giờ 
ăn thì không ai đặng ở trong nhà ăn, trừ ra mấy người 
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dọn ăn mà thôi.
Nhà bếp cũng phải có khóa, có ngăn có nắp, ngoài 

giờ nấu nướng thì ai không có phận sự nơi đó chẳng nên 
vào đó.

Lương Viện phải sắp đặt cho người dọn ăn có y phục 
và dấu riêng.

CHƯƠNG THỨ TƯ:
PHÒNG VĂN, NHÀ GIẢNG ĐẠO, NHÀ NGỦ,

NHÀ THƯƠNG, CÁC TRƯỜNG.

PHÒNG VĂN:

Phòng Văn là nơi làm việc Đạo, phải có thứ tự, phải 
có người canh gác luôn luôn, ai vô Phòng Văn thì phải 
trình với người canh gác. Chức việc nầy lấy lễ nghĩa mà 
rước khách rồi đưa tới bàn của mấy vị mà người khách 
muốn thăm hay là hỏi cùng thưa trình việc Đạo.

Phòng Văn mở cửa làm việc:
Sớm mai: từ 7 giờ tđi 11 giờ rưởi.
Chiều: từ 2 giờ rưởi đến 5 giờ chiều.
Người gác Phòng Văn phải giữ sổ biên người giúp 

việc đặng ký tên vào mỗi buổi làm và sổ biên mỗi bữa ai 
lại thăm hỏi việc chi nơi phòng văn (tuân y Châu Tri số 
1 ngày 10–3– Tân Mùi, 27–4–1931 của Thượng Đầu Sư).

Ngoài mấy giờ làm việc thì Phòng Văn đóng cửa mà 
cũng phải có người canh gác.

Trong giờ làm việc, phải cho êm tịnh, Chức sắc và 
Đạo hữu giúp việc phải ăn mặc áo dài đen hoặc trắng, y 
phục cho tinh khiết đoan trang.
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NHÀ GIẢNG ĐẠO

Chẳng nên nằm nghỉ nơi Nhà giảng, phải giữ cho 
tinh khiết sạch sẽ. Khi có chuông đổ cho hay có giảng 
Đạo thì Đạo hữu nam nữ không mắc công việc chi trong 
giờ ấy, phải tựu lại Nhà giảng mà nghe giảng đạo đức. 
Ngày thừờng thì mặc áo dài đen hoặc trắng, y phục sạch 
sẽ nghiêm trang.

Phần Chức sắc Hòa Viện phải lo sắp đặt Nhà Giảng 
nam nữ có ngôi thứ phân biệt, giữ lễ nghĩa và êm tịnh.

Trong lúc Thiên phong giảng thì không ai được hỏi 
việc chi vô lễ. Ai muốn hỏi việc chi cho thấu đáo thì để 
khi giảng rồi, xin phép hỏi.

Phần Học Viện, phải sắp đặt cho có Thơ ký biên 
chép bài giảng dạy để coi cho thấu Đạo lý. Khi giải tán 
phải giữ êm tịnh.

NHÀ NGủ, NHÀ THƯƠNG

Mỗi nhà trong Tòa Thánh đều có giao cho Chức sắc 
điều đình. Mấy vị lãnh phận sự phải lo giữ cho tròn trách 
nhiệm, đừng để sai sót luật lệ đã truyền dạy, nếu vắng mặt 
thì phải có người thế. Trừ mấy bữa đại lễ, mỗi đêm đúng 9 
giờ có đánh trống làm lịnh cho hay đặng đi ngũ, Đạo hữu 
phải tuân theo. Nếu có dạo chơi ngoài Thánh địa thì mau 
về đừng để trễ quá 9 giờ rưởi (tuân y Châu Tri số 12 của 
Thượng Chánh Phối Sư ngày 12–9–Tân Mùi, 20–10–1931).

Trong nhà thương, nam nữ phải phân biệt, giữ vệ 
sinh sạch sẽ. Người nuôi dưỡng bịnh phải lo cần mẫn săn 
sóc an ủi người bịnh là việc âm chất rất lớn.

CÁC TRƯỜNG:
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Học Viện phải lo lập chương trình riêng đệ lên 
Thượng Chánh Phối sư xem xét rồi Thượng Đầu Sư phê 
chuẩn ban hành.

CHƯƠNG THỨ NĂM:
LUẬT LỆ CHUNG CÁCH GIAO THIỆP VỚI NHAU

Ai có phận sự tại Tòa Thánh, nam nữ cũng vậy, phải 
lo tròn trách nhậm, vắng mặt phải xin phép, đi đâu lo việc 
Đạo phải có giấy thông hành đặng làm bằng cớ chắc chắn 
cho mình, phòng ngừa việc giả dối.

Người ở phương xa về Tòa Thánh cũng nên xin giấy 
của Chức sắc nơi làng mình, tới Tòa Thánh nên trình giấy 
cho người biên vô sổ Kỷ niệm.

Thiên phong Chức sắc cùng Đạo hữu lưỡng phái về 
tới Tòa Thánh trình giấy xong rồi thì đi ngay lại chỗ mình 
sẽ ở nghỉ. Nếu có Đạo hữu mới lên Tòa Thánh lần thứ 
nhứt, còn bợ ngợ không biết chỗ thì phòng rước khách 
phải cho người tiến dẫn đi nghỉ, đi cùng và chỉ biểu cho 
hiểu Nội Luật Tòa Thánh. Lại chỗ mình nghỉ, cất đồ 
hành lý xong rồi rửa mặt súc miệng, lên Bửu điện lạy Thầy.

CÁCH GIAO THIỆP VỚI NHAU:

Giao thiệp với nhau phải thủ lễ đối đáp cùng nhau, 
người nhỏ gặp người lớn (nam nữ cũng vậy) phải chào 
người lớn trước, hoặc xá hoặc gật đầu, cách khiêm từ lễ 
nghĩa, người lớn cũng phải đáp lễ lại với người nhỏ.

Nhứt là mình mới bước vô nhà ai, mình phải chào 
hỏi trước thì người chủ nơi nhà ấy mới vui lòng mà tiếp 
rước mình. Vô nhà hay là tới phòng người làm việc, phải 
gõ cửa, hay là lên tiếng, hoặc có người canh gác thì mình 
cậy người ây cho người chủ hay, chừng chủ nhà mời vô 
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mới được vô, chớ đi xông pha không lên tiếng, không trình 
thưa, thì là vô lễ, lại phải mang tiếng là người gian muốn 
đến dòm hành điều chi đó.

Vô nhà hay lại bàn bureau làm việc của ai, không nên 
lục lạo hay là đọc giấy tờ chi của người ta để tại nơi bàn, 
khi nào người chủ đưa giấy tờ hay là vật chi cho mình thì 
mình mới được phép cầm mà coi hay là đọc.

Thiên phong Chức sắc và Đạo hữu phải thường lân 
cận đặng dạy dỗ nhau, phải thương yêu nhau như ruột 
rà thân mật. Tòa Thánh là nhà của ông CHA yêu dấu 
chung của chúng ta. Chúng ta phải hòa thuận nhau cho 
vui lòng Đại Từ Phụ. Cả Đạo hữu có mặt nơi Tòa Thánh 
phải tuân lời giảng dạy của Chức sắc làm đầu Ty, đầu Sở 
của mình và phải biết cung kính người bề trên mình. Còn 
phần Chức sắc đối với Đạo hữu phải giữ nét khiêm cung, 
tỏ iòng đạo đức, từ bi bác ái, đừng rầy la nộ nạt.

Nên nhớ lời sau đây mà trau giồi hạnh nết:
 � Nghiêu chẳng dùng pháp luật,
 � Thuấn chẳng lập luật điều,
 � Thang không dùng hình phạt,
 � Văn Vương không dùng ngục thất.

mà thiên hạ đều kỉnh phục. Đời nầy là buổi 
qui cổ, khá lây lòng đạo đức lập chí thương yêu, kính người 
yêu vật, mà dạy nhơn sanh.

CẤM NHẶT:

1. Chẳng đặng nói hành, nói xấu, gieo ác cảm cho nhau. 
Người thạo việc lấy lời từ hòa mà dạy bảo người ít thạo 
việc, người ít biết chớ nên hổ phận mà học hỏi nơi người 
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biết việc. Người thạo việc đủ tư cách chẳng nên tặng mình 
mà lấn lướt người thiệt thà ít oi.

Như có điều chi bất bình thì nên giáp mặt nhau đặng 
gạn hỏi cho rành rẽ và lấy lời nhỏ nhẹ mà phân giải việc 
uất ức của mình ngỏ hầu khỏi mích nhau.

Thảng như sợ mích lòng nhau thì nên đến phân 
trần cùng vị Thiên phong làm đầu Sở, đầu Ty của mình 
xin giải hòa.
2. Chẳng đặng phép cãi cọ, nói lớn tiếng với nhau, làm 
mất vẻ đạo đức hiền lương, nếu mất vẻ hiền lương đạo 
đức thì nhơ danh Đạo, ấy là tội trọng.

Nam nữ chẳng đặng lạm quyền nhau, hoặc nam đến 
bàn luận việc bên nữ, hay là nữ tràn qua bàn việc bên nam.

Nam chỉ lo phần nam. Nữ thì lo phần nữ.
Thảng như có ý kiến chi hay, hoặc có thấy điều chi 

sơ sót, lầm lạc hoặc có việc bất bình muốn tỏ ra thì hai 
bên phải đến trinh với vị Thiên phong chủ trưởng của 
mình, cậy người liệu định. Hễ thấy điều cần ích chung 
cho nhau mà bỏ qua vì sợ nhọc lòng đến trình với Chức 
sắc bề trên của mình, hay là có điều bất bình mà không 
chịu tỏ ra, cưu tâm chất chứa hờn giận, sau nghe rõ lại 
thì phải mắc tội.

Không được tự chuyên sửa cải, phá hoại những cuộc 
đã tạo thành nơi Tòa Thánh. Nếu thấy điều chi sái hoặc 
khuyết điểm thì phải do nơi Chức sắc bề trên của mình 
mà bàn tính và xin sửa cải.

CHƯƠNG THỨ SÁU:
Ở TÒA THÁNH PHẢI LÀM VIỆC CHI?
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Thiên phong Chức sắc và Đạo hữu lưỡng phái về 
Tòa Thánh thì trong lòng tín ngưỡng mấy điều sau đây:

1. Về sùng bái Đấng Chí Tôn và các Đấng thiêng liêng, 
cũng như về nhà ông CHA yêu dấu chung,

2. Ai cũng có lòng về Tòa Thánh học hỏi việc Đạo và 
lập công bồi đức, làm công quả có ích cho Đạo là lo 
chung cho nhơn sanh.
Ấy vậy, phải đủ đức tin hẳn rằng có Đại Từ Phụ và 

các Đấng thiêng liêng nơi Bửu điện, nên hằng ngày phải 
giữ lễ nghiêm trang, phải lo học hỏi đặng làm công quả, 
hết giờ công quả thì lo học đạo đức nơi mấy vị của Tòa 
Thánh sắp đặt lo việc giáo huấn, phải lo cúng tế, chẳng 
nên để lãng phí thì giờ.

Được vậy, mới tránh khỏi câu thế tình trách cứ xưa 
nay: Ẩn Vương nương Phật. Được như vậy thì được y theo 
Thánh ý trong câu: Đạo bất khả tu du lỵ dã, chớ không 
phải: Bất khả tu du lỵ dã, là cứ tụng kinh hoài đâu. Nhiều 
người tưởng lầm như vậy nên nói tôi tu chưa đặng, còn 
lắm gia sự ràng buộc.

Khuya 4 giờ 45 phút, nghe chuông đổ kỳ nhứt, phải 
thức dậy rửa mặt, chuông đổ kỳ nhì phải đi cúng. Nếu tại 
Bửu điện có đông người thì mình ở nơi nhà mình nghỉ, 
đứng hay quì mà đọc kinh cũng đặng. Đọc kinh xong rồi 
thì đi ăn lót lòng, rồi lo đi làm công việc y theo Quản Lý 
các Sở sắp đặt.

CHƯƠNG THỨ BẢY:
PHẦN THƯỞNG, PHẦN PHẠT 

PHẦN THƯỞNG:

Nếu ai sốt sắng đạo tâm, lắm phen giúp ích cho nền 
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Đạo, khổ hạnh cùng Đạo, hoặc cử chỉ đúng đắn thì Nội 
Viện đệ tờ lên cho Ngọc Chánh Phối Sư hội với Thượng 
và Thái Chánh Phối Sư định xin nơi Giáo Tông phần 
thưởng sau đây:

Được lời ban khen như sau đây:
1. Được Tờ Ban Khen của 3 Chánh Phối Sư ký tên vào 

sẽ đọc trước Bửu điện Tòa Thánh sau khi một thời 
cúng Đại Lễ và đem vào Sử Đạo.

2. Được Tờ Ban Khen của 3 Đầu Sư ký tên vào sẽ đọc 
trước Bửu điện Tòa Thánh sau khi một thời cúng 
Đại Lễ và đem vào Sử Đạo.

3. Được Tờ Khen của Đức Giáo Tông  ký tên vào sẽ 
đọc trước Bửu điện Tòa Thánh sau khi một thời 
cúng Đại Lễ và đem vào Sử Đạo.
PHẦN PHẠT:

Ai phạm nhằm các điều đã kể trên trong Luật nầy 
thì chịu các phần phạt kể ra sau đây:

1. Phẫn phạt Đạo hữu thì có một Ban Ủy Viên:
 � Thông Sự  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chủ tọa
 � Hai Đạo hữu trưởng lão . . . . . Nghị viên.

LẦN THỨ NHỨT: Phạt quì 1 hương, tụng hết bài Kinh 
Sám Hối.

LẦN THỨ NHÌ: (Tái phạm tội trước) Phạt quì luôn 2 
đêm, mỗi đêm 2 hương, tụng cho hết 2 bài Kinh Sám Hối.

LẦN THỨ BA: (Tái phạm tội trước 2 lần) Phạt quì luôn 
3 đêm, mỗi đêm 3 hương, tụng cho hết 3 bài K. Sám Hối, 
lại bị nêu tên trên Bảng tại Văn phòng Cửu Viện.

LẦN THỨ TƯ: (Tái phạm tội trước 3 lần) Sẽ giải ra Hội 
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Công Đồng phán xét.
Hễ bị phạt thì nội ngày ấy, có trễ thì qua ngày sau, 

phải chịu phần phạt, nếu vô cớ để bê trễ nhiều ngày, không 
chịu lãnh phần phạt thì mắc tội nghịch mạng.

Trước khi đi quì hương thì phải trình trước với 
Quản Lỷ Lễ Viện, ghi tên vô sổ phạt, cho người đến Bửu 
điện chứng cho mình chịu phạt, phải quì sau khi thời 
cúng chiều, giữa Bửu điện gần bàn Ngoại nghi, đốt 1 cây 
hương cầm trong tay.

2. Phần Chức việc:
a. Phó Trị Sự và Thông Sự thì một Bàn Ủy Viên:

 � Chánh Tộ Sự . . . . . . . . . . . . . . . Chủ tọa
 � Phó Trị Sự  . . . . . . . . . . . . . . . . . Nghị viên
 � và Thông Sự . . . . . . . . . . . . . . . . Nghị viên.

b. Chánh Trị Sự thì một Bàn Ủy Viên:
 � Lễ Sanh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chủ tọa
 � 2 Chánh Tri Sự . . . . . . . . . . . . . Nghị viên.

Định phạt nặng hơn hai phần phạt Đạo hữu.
Cách quì hương y như nói trên đây, nhưng mà hai 

lần đầu được mặc đạo phục Chức việc, quì giữa Bửu điện, 
sau Chức việc bằng chức với mình mà không bị tội, tay 
cũng cầm 1 cây ríhang.

Bị phạt lần thứ ba thì không được mặc đạo phục 
Chức việc, chỉ mặc y phục theo Đạo hữu và quì với Đạo 
hữu bị phạt.

3. Phần Chức sắc:
 ¾ Phần Thiên phong nam phái:
a. Lễ Sanh thì một Bàn ủy Viên:
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 � Giáo Hữu phái người bị tội . . Chủ tọa
 � 2 Lễ Sanh 2 phái khác . . . . . . . Nghị viên.

b. Giáo Hữu thì một Bàn ủy Viên:
 � Giáo Sư phái người bị tội . . . . Chủ tọa
 � Giáo Hữu 2 phái khác . . . . . . . Ủy Viên.

c. Giáo sư, Phối sư, Chánh Phối Sư: Bàn Ủy Viên 
lập tùy theo đẳng cấp nói trên đây.

d. Chức sắc bực trên: thì Thượng Hội định đoạt, 
định phần phạt nặng hơn ba phần phạt Đạo hữu. 
Cách quì hương y như Chức việc.

 ¾ Phần Thiên phong nữ phái:
Mấy Bàn Ủy Viên cũng sắp đặt y như trên đây, nhưng 

không nói về phái của mây vị ngồi xử, vì nữ phái không 
có ba phái nhu nam phái vậy.

Hòa Viện lo sắp đặt mấy Bàn ủy Viên nói trên đây 
và lập các Tờ giấy.

Nam thì xử Nam; Nữ thì xử Nữ.
Thảng có xảy ra nam nữ bất hòa thì Hòa Viện mời 

Bàn Ủy Viên Nam và Bàn Ủy Viên Nữ nhóm chung mà 
định đoạt.

Nếu vô tội mà bị phạt hoặc có điều oan ức thì được 
kêu nài nơi Hòa Viện. Tỷ như Đạo hữu bị Phó Trị Sự 
hoặcThông Sự hà hiếp thì Hòa Viện lập một Bàn ủy Viên:

 � Chánh Trị Sự  . . . . . . . . . . . . . . Chủ tọa
 � Phó Trị Sự  . . . . . . . . . . . . . . . . . Ủy Viên
 � và 1 Thông Sự . . . . . . . . . . . . . . . Ủy Viên.

phán đoán cho phân minh.
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Chức sắc và Chức việc bị hà hiếp thì làm như trên 
đây, cứ theo đẳng cấp đã chỉ trước kia thì mọi việc sẽ được 
phân minh.

Hoà Viện lập Sổ phạt, rồi giao cho Lễ Viện sắp đặt 
việc thi hành phần phạt.

Ngày sau, có luật lệ khác hữu ích cho Đạo tại Tòa 
Thánh thì sẽ lập bộ NỘI LUẠT phụ.

Làm tại Tòa Thánh, ngày 1 tháng 10 năm Tân Mùi  
(dl 10–11–1931)

QUYỀN GIÁO TÔNG Thượng Trung Nhựt

1. Bàn Ủy Viên iập Nội Luật nhóm ngày 10–Tân Mùi 
(dl 19–11–1931). 

2. Hội Nhơn Sanh nhóm ngày 15–10–Tân Mùi (dl 
24–11–931).

3. Hội Thánh nhóm ngày 16 và 18–11–Tân Mùi (dl 24 
và 26–12–1931)

4. Thượng Hội nhóm ngày 27, 28, 29–11–Tân Mùi 
(dl4, 5, 6–1–1932).

Đã công nhận bổn NỘI LUẬT. 
Tòa Thánh, ngày Rằm tháng Giêng năm Nhâm Thân.  

(dl 20–2–1932) 

 Chứng kiến:  QUYỀN GIÁO TÔNG 
 Hiệp Thiên Đài Thượng Trung Nhựt
 Hộ Pháp Phạm Công Tắc.

HẾT Năm TâN mùI 1931
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ĐẠO LỊCH 7: NĂM NHÂM THÂN (1932)

 ☐ Lập Nội Luật Thượng Hội
 ☐ Hội Nhơn Sanh lần 2 . 
 ☐ Lập Hiến Phap và Nội Luật HTĐ 
 ☐ Họp Thượng Hội .

 LẬP NỘI LUẬT THƯỢNG HỘI

NGÀY 3–1–NHÂM THÂN (DL 8–2–1932) ĐỨC HỘ PHÁP LẬP PHẠM 
MÔN: ĐÀO VIÊN PHÁP TẠI SỞ TRƯỜNG HÒA

Đúng ngày mùng 3 tháng Giêng năm Nhâm Thân, 
tất cả các anh em Phạm Môn (PM) nam nữ vằ luôn cả cha 
mẹ vợ con của anh em đều tựu đến Sở Trường Hòa rất 
đông, phồng chừng lối ngàn người.

Nhắc lại, Phạm Môn phôi thai từ năm Mậu Thìn 
(1928), khởi thủy do Đức Hộ Pháp mua lại phần đất tại 
xóm Trường Đua thuộc xã Hiệp Ninh, quận Châu Thành, 
tình Tây Ninh, tạo một ngôi nhà đầu tiên bằng cột cây 
lợp tranh, do ông Lễ Sanh Thượng Nguơn Thanh lãnh 
làm khoán. Trong lúc đang kiến tạo ngôi nhà này thì có 
một số người đạo tâm đến xin làm giúp cho Đức Hộ 
Pháp, mục đích của họ là muốn gần gũi Đức Hộ Pháp 
để học đạo và cứ như thế số người đạo đến xin làm giúp 
mỗi ngày một đông.

Đến năm Canh Ngọ (1930), Đức Hộ Pháp mới nói 
với những người nầy rằng: Chỗ nầy không phải chỗ làm 
công quả, nếu ai muốn làm công quả thì vô Tòa Thánh 
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mà làm. Còn như em nào muốn theo Qua thì phải làm 
Tờ Hiến thân trọn đời vào Phạm Môn (PM) và phải có 
cha mẹ vớỉ vợ bằng lòng ký tên cho hiến thân mới đặng, 
đồng thời, Tờ Hiến thân phải có Đầu Họ Đạo vi chứng.

Những anh em nầy họp nhau bàn tính, kết quả anh 
em đồng ý làm Tờ Hiến thân. Khi làm xong đệ lên Đức 
Hộ Pháp, Ngài xem xong rồi Ngài đệ luôn qua Ngài Đầu 
Sư Thượng Trung Nhựt.

Từ ngày anh em làm Tờ Hiến thân rồi, Đức Ngài 
buộc làm công quả mỗi tháng phải đủ 27 ngày, nghỉ 3 ngày 
là: mùng 1, 20 và nếu tháng thiếu thì nghỉ ngày 29.

Đến đây thấy số người hiến thân khá đông, phần 
ăn uống có phần thiếu thốn, mấy người lớn tuổi có phần 
hiểu biết hơn, mới phân ra một số đi cưa cây làm cửa để 
trang trí ngôi nhà mới cất, còn một số thì lo kiếm ruộng 
đặng làm. Khi bàn tính xong thì trình lên Đức Ngài hay, 
được Đức Ngài chấp thuận và hỏi mướn số ruộng của Bà 
Nữ Chánh Phối Sư Hương Thanh ở Bến sỏi Tây Ninh. 
Vụ làm ruộng do ông Võ Văn Lẽo làm Chủ sở và nhờ 
anh em ở xã Ninh Điền và Trà Siêm giúp trâu cày ruộng 
và ỉúa giống.

Khi ngôi nhà được trang trí xong thì Đức Hộ Phấp 
dạy làm tấm bảng đề 2 chữ lớn PHẠM NGHIỆP và đăng 
đôi liễn:

 � PHẠm nghiệp thừa nhàn, lợi lộc cõng danh vô sử dụng, 
 � mÔN quan tích đạo, tinh thần pháp bửu hữu cơ cầu�

Sáu đó, Đức Ngầi lại dạy anh em vô gần Tòa Thánh 
để tạo Sở Khách Đình, kế lộ Phước Đức Cù, phía sau là 
rừng  cấm. Đức Hộ Pháp giao Nhà Sở nầy cho ông Nguyễn 
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Vần Lư làm Chủ sở. Trong lúc tạo cơ sỏ nầy thì lương thực 
rất thiếu thốn, mỗi bữa ăn toàn ỉằ khoai mì với lá đậu rồng, 
lá cây búng chấm với nước muối, đời sống rất kham khổ 
nhưng tính thần anh em thì rất mạnh.

Đến cuối năm Canh Ngọ (1930), Đức Hộ Pháp cho 
anh em xuống mở Sở Phạm Môn tại Tâm Lạch thuộc xã 
Trường Hòa, do ông Lê Văn Lưu làm Chủ Sồ, sắp đặt 
việc nhà cửa và canh tác ruộng rẫy.

Ông Phạm Văn Màng lãnh nhiệm vụ coi anh em 
người Miên làm hằng ngày, vì sở này có lối 40 người 
Miên kể cả nam nữ, còn người Việt lối 20 người, ông Lại 
Văn sắc lo về lương thực và ngoại giao. Khi mới đến thì 
ở tạm nơi nhà của ông Út Giáp (Phạm Văn Giáp) vì nhà 
của ông Giáp gần chỗ tạo Nhà sở, phần lớn trong nội vụ 
kiến tạo tại Nhà sở nầy đều nhờ sự giúp đỡ của anh em 
ông Giáp. Nguyên bởi lúc nầy ông Giáp đang giúp việc 
cho Đức Hộ Pháp tại Hộ Pháp Đường. Khi khởi sự mở 
ruộng rẫy tại sở nầy, chính Đức Hộ Pháp ra cầm cày, anh 
em dắt trâu, cày đủ 3 vòng rồi, Đức Ngài mới trao lại cho 
anh em Phạm Môn ở sở tiếp tục cày.

Cũng trong năm nầy, Đức Hộ Pháp dạy anh em 
Phạm Môn phải học thuộc ỉòng THẬP ĐIÊU GIỚI 
RĂN đặng khi Đức Ngài biểu đọc lại thì phải đọc liền. 
Thập Điều Giới Răn như dưới đây:

1 . Phải tuân y Luật pháp Chơn truyền của Chí Tôn .
2 . Phải trọn hiếu với Tông đường phụ mẫu, trọn nghĩa 

vợ chồng, vẹn phận làm cha .
3 . Phải trọn giữ trai giới .
4 . Phải xa lánh các đảng phái .



ĐẠO LỊCH 7: Năm NHâm THâN (1932)

320

5 . Phải thật hành phước thiện, nuôi người già, dưỡng 
trẻ nhỏ .

6 . Không đặng thâu của chúng sanh .
7 . Coi anh em đồng đạo như ruột thịt .
8 . Không được bội sư phản bạn .
9 . Phải ở như các Thánh Hiền, đừng phạm tội vong 

công bội đức .
10 . Phải thương yêu loài người và loài vật, kỉnh trọng 

mạng sanh vừa theo tánh chất của Chí Tồn là Chúa 
sự sống .

Đến năm Tân Mùi (1931), Đức Hộ Pháp dạy ông 
Trịnh Phong Cương ra tạo sở Giang Tân kế mé sông 
Vàm Cỏ Đông thuộc xã Trường Hòa, sát ranh với xã 
Long Thành.

Sở Nam Công Nghệ gần Ngã Ba đi Suối Đá và đi 
Chà Là, tại nách đưd\ờng đi vô Thái Bình Nghĩa địa do 
ông Võ Văn Đợi tự Đại làm Chủ Sở. Sở Nữ Công Nghệ 
ở gần Ngã Tư Ao Hồ, kế bên cửa số 7 Ngoại ô Thánh địa 
do ông Đinh Văn Tiết lâm Chủ sở.

Sở Dưỡng Lão Đường cũng gần Ngã Tư Ao Hồ do 
ông Lê Văn Tri làm Chủ sở.

Đến cuối năm Tân Mùi (1931), Đức Hộ Pháp cho hay 
đến ngày mùng 3 tháng Giêng năm Nhâm Thân (1932) sẽ 
lầm lễ Hồng Thệ (thọ Đào Viên Pháp) tại sở Trường Hòa.

Đúng ngày mùng 3 tháng Giêng năm Nhâm Thân, 
tất cả anh em Phạm Môn nam nữ và luôn cả cha mẹ vợ 
con của anh em đều tựu đến Sở Trường Hòa rất đông 
phỏng chừng một ngàn người.
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Đến 7 giờ tối, Đức Hộ Pháp dạy lấy một cái thau rửa 
thật sạch đem để trước Thiên Bàn. Đức Ngài nói: “Đáng 
lẽ là mỗi người có tên hồng thệ hôm nay, tự mình cắt tay 
lấy máu đựng chung trong thau này, rồi mỗi người uống 
một hớp, nhưng mấy em là người Đạo, mỗi người đều giữ 
trường trai, không thể làm như vậy được, nên phải dùng 
rượu chát đỏ thay thế, đổ rượu vào thau nầy cho nhiều, vì 
mấy em đông lắm, lại thêm cha mẹ, vợ con của mấy em,”

Khi đổ rượu vào thau xong, Đức Ngài làm lễ Đức 
Chí Tôn và hành pháp vào thau rượu, rồi kêu từ người 
theo danh sách đã chọn sẵn và cả cha mẹ vợ con của người 
được hồng thệ vô. Người chánh danh Phạm Môn được 
hồng thệ, quì trước Thiên Bàn, nguyện như vầy:

“Tôi là tuổi.... thề rằng: Từ nay tôi coi anh em Phạm 
Môn như ruột thịt, sanh tử bất ly, thoảng có điều chi hoạn 
nạn thì tôi liều mình với anh em tôi, nếu ngày sau tôi thất 
nguyện, quyền thiêng liêng hành pháp tận đọa tam đồ bất 
năng thoát tục và thầy tôi không nhìn nhận đến tôi nữa.”

Nguyện xong thì lạy 3 lạy, đứng dậy, rồi thọc ngón tay 
giữa của bàn tay mặt vô rượu chát đỏ mà nói rằng: “Đây 
là huyết thệ của tôi”, rồi uống mỗi người 1 hớp, cha mẹ vợ 
con của người chánh danh cũng uống mỗi người một hớp.

Kế người tiếp theo cũng làm y như vậy cho mãi đến 
khi hết. Những người hồng thệ kỳ mùng 3–1–Nhâm 
Thân nầy ỉà 67 vị, ông Lê Văn Tri xin thêm 5 vị nữa ở Gò 
Chai Long Vĩnh.

Đức thầy cho nhưng nói: Mấy người em xin thêm 
đó, sau nầy không nên được đâu. (Quả thật sau nầy đúng 
y như vậy).
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Sau đây là tên của 72 vị Phạm Môn hồng thệ  
kỳ 3–1–Nh Thân:

Họ và Tên

1. Phạm văn Huấn
2. Lê văn Tri
3. Nguyễn văn Thế
4. Võ văn Lẽo
5. Bùi văn Trực tự Nguyệt
6. Võ văn Đợi tự Đại
7. Phạm văn Tuấn
8. Lê văn Lưu
9. Trịnh Phong Cương

10. Lý văn Lâm
11. Đinh văn Tiết
12. Trịnh văn Phận
13. Đỗ văn Viện
14. Phạm công Đằng
15. Nguyễn văn Sĩ tự Đại
16. Lê văn Gấm
17. Nguyễn văn Lư
18. Phạm văn Út
19. Trần văn Như
20. Nguyễn văn Lịnh
21. Trần văn Nhượng
22. Lại văn Sắc
23. Võ văn Chở
24. Nguyễn văn Yên

25. Lê văn Bui
26. Phạm văn Màng
27. Võ văn Thoàn
28. Lại văn Ngà
29. Ngô văn Hố
30. Nguyễn v. Tiền tự Dần
31. Bùi văn Trang
32. Đinh văn Giao
33. Đỗ văn Thơ
34. Phạm văn Hạc
35. Lê văn Hoa
36. Nguyễn văn Vọng
37. Nguyễn văn Tiên
38. Lương văn Dậu
39. Lê văn Bờ
40. Nguyễn văn Thông
41. Trần văn Ấu
42. Đặng văn Thứ
43. Nguyễn văn Thiết
44. Lê văn Sữu
45. Phạm văn Lễ
46. Hồ văn Lung
47. Phạm văn Chì
48. Lê văn Huấn
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49. Nguyễn văn Sang
50. Hồ văn Tự
51. Nguyễn văn Hợp
52. Võ văn Trọng
53. Đặng văn Phụng
54. Đinh văn Nghiên
55. Hồ văn Giăng
56. Trần văn Bùng
57. Đinh văn Huỳnh
58. Lê văn Biện
59. Ngô văn Mười
60. Nguyễn văn Bường

61. Lê văn Lâu
62. Nguyễn văn Cho
63. Trịnh văn Quí
64. Nguyễn văn Sen
65. Lê văn Duyên
66. Phạm văn Voi
67. Phạm văn Dụng
68. Nguyễn văn Bo
69. Trần văn Sanh
70. Tô văn Bao
71. Lê văn Ong
72. Võ văn Hội

NGÀY 13–1–NHÂM THÂN (DL 18–2–1932) NỮ CHÁNH PHỐI SƯ HƯƠNG 
THANH CHẤP CHƯỞNG HỘ VIỆN, LƯƠNG VIỆN

Thượng Hội giao Hộ Viện, Lương Viện cho Nữ 
Chánh Phối Sư Hương Thanh chấp chưởng

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỐ ĐỘ
(Đê thất niên)

Tòa Thánh Tây Ninh, ngày 13–1–Nhâm Thân (18–2–1932).

Kính cùng chư vị Thiên phong Chức sắc nam nữ, 
chư vị Chủ Thánh Thất và  chư vị Hội viên 
Bàn Cai Quản các Thánh Thất.

Chư Hiền hữu,
Hôm mùng 9, sau lễ Đấng Chí Tôn, tôi có hiệp cùng 

Đức Hộ Pháp và Quyền Giáo Tông đặng thượng sớ cầu 
nguyện Đấng Chí Tôn và Diêu Trì Kim Mẩu cùng Đức 
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Lý Giáo Tông, xin đình tới Rằm tháng 7 mới lập Tòa 
Tam Giáo nữ phái cho Chức sắc Thiên phong nữ phái có 
thì giờ lập công chuộc tội.

Đấng Chí Tôn cũng y phê theo lời chị em tôi khẩn 
cầu...

Vậy từ đây, tôi ráng đìu dắt mây vị Thiên phong nữ 
phái phải tùng phục lịnh Tòa Thánh đặng hành đạo lo 
lập công quả.

Ngày 11 tháng Giêng, Thượng Hội nhóm tại Bửu điện 
Tòa Thánh, có định giao Hộ Viện và Lương Viện cho tôi 
chấp chưởng. Vậy tôi sẽ tới các Thánh Thất mà viếng thăm 
chư Đạo hữu lưỡng phái đặng sở cầu nội trong nền Đại 
Đạo nhứt tâm giúp tôi lo tròn phận sự khó khăn trên đây.

Thượng Hội cũng có định sắc phái thì giao để các 
Thánh Thất lục tỉnh đặng phát cho Đạo hữu có Bộ và giữ 
Đạo thờ phượng tử tế. Ấy là một phương tiện cho Đạo 
hữu khỏi tốn hao sở phí đặng về Tòa Thánh lãnh phái.

Ngày nay có Thánh Thất đều lục tỉnh các nơi, vậy 
Đạo hữu lưỡng phái đến tại Thánh Thất nơi tỉnh mình 
mà nghe Chức sắc Thiên phong nơi ấy lo dạy dỗ việc đạo, 
lo làm lành lánh dữ, khỏi về Tòa Thánh xa xuôi tốn kém.

Nơi Thánh Thất lục tỉnh đều có để một cái thùng ở 
trên có lỗ, để cho ai tự do tín ngưỡng, không ai ép buộc, 
muốn cúng tiền cất Tòa Thánh bao nhiêu thì bỏ trong 
thùng ấy. Mỗi tháng, tôi sẽ định ngày tới tại Thánh Thất 
đặng hiệp cùng Chủ Thánh Thất và Bàn Cai Quản đặng 
khui thùng ấy ra, đếm tiền rồi làm tờ Vi bằng giao cho 
Chủ Thánh Thất giữ.

Tồi hết lòng khẩn cầu chư Hiền hữu lưỡng phái hết 
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dạ nhiệt thành, lấy đạo tâm lo lập thành Tòa Thánh cho 
Đấng Chí Tôn y như lời của chúng ta đã hội định hôm 
Rằm tháng 10 năm Canh Ngọ.

Nay kỉnh đốn.
Nữ Chánh Phối Sư HƯƠNG THANH.

Hai anh em tôi và cả Hội Thánh ĐĐTKPĐ cũng 
đồng ý kiến với Bà Nữ Chánh Phôi Sư đặng lo cho thành 
tựu các việc định trong Tờ Chậu Tri nầy.

Cầu xin cả nền Đại Đạo Tam Kỳ lưỡng phái từ lớn 
chí nhỏ giữ một dạ nhiệt thành, đức tính như một, hiệp 
cùng nhau đặng lo Đền Thờ Đấng Chí Tôn.

Nay kỉnh.
 Hộ Pháp Thượng Đầu Sư Quyền Giáo Tông
 PHẠM CÔNG TẮC THƯỢNG TRƯNG NHỰT

 ¾ Cũng trong ngày 13–1–Nhâm Thân nầy: CPS Ngọc 
Trang Thanh ra Châu Tri 47: Cách đọc kinh – lạy.

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Đê thất niên)

số 47 LỄ VIỆN 
Tòa Thánh, ngày 18–2–1932 (13–1–Nhâm Thân).

LỊNH PHÁI CHỨC SẮC NAm NỮ CHủ TỈNH ĐẠO và CHủ THÁNH THẤT

Chư Hiền hữu,
Nay gởi theo đây một cuốn Kinh Tứ Thời, nơi tờ 

đầu có chữ tôi ký tên vô, xin Hiền hữu coi cho kỹ, đặng 
khi cúng, đọc kinh tới trang nào hàng nào, phía dưới chữ 
có gạch mực đỏ thì phải cúi đầu.
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Còn việc lạy thì như xưầ nay, hễ tới cuối một bài 
kinh thì lạy, trừ ra cuối bài Khai Kinh.

Chư Hiền hữu nên truyền ra cho cả Chức sắc và tín 
đồ biết, đặng khi cúng phải nhở mà làm cho y lời dạy trên 
đây hầu khỏi thất lễ.

Nay kính.
Ngọc Chánh Phối Sư NGỌC TRANG THANH

NGÀY 14–1–NHÂM THÂN (ĐL 19–2–1932) TÒA-THÁNH  IN XONG TNHT

Châu Trí 45: Tòa Thánh in xong TNHT, thỉnh 
0$20 một cuổn.

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Đê thất niên)

Số 45
Kính cùng chư vị Chức sắc Thiên phong, Đầu Họ Đạo,

Chủ Thánh Thất và Đạo hữu nam nữ.
Ngày lễ Vía Đấng Chí Tôn vừa rồi, chư Chức sắc và 

Đạo hữu các nơi, không có thơ mời gọi chi hết, mà tựu 
về Tòa Thánh rất đông đảo, hội hiệp cùng nhau, làm cho 
cuộc lễ thêm long trọng. Ấy là cái ảnh hưởng hưng sùng 
của Đạo đó. Ai lên đây cũng đều tỏ dâu vui mừng, trước 
là chầu lễ Thầy, sau gặp gỡ bạn tu, chúc đạo đức cho nhau 
năm mới.

Y như lời tôi đã nói trong Châu Tri số 42, ngày lễ đó, 
chư vị bên Hiệp Thiên Đài có hiệp về Tòa Thánh đủ hết, 
trừ ra một vị mắc việc có xin vắng mặt mà thôi.

Nay chư Chức sắc bên Hiệp Thiên Đài được trắng 
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như băng, tái thủ phận sự lại rồi, nên tôi cho chư Hiền 
hữu hay mà mừng cho nền Đạo, từ đây sẽ đặng vững vàng 
thêm nữa và đường đạo của chúng ta sẽ được mau trổi bước.

Nhơn dịp, tôi để lời cám ơn chư Hiền hữu có lòng 
sốt sắng mà thi hành Châu Tri số 41 về sự giữ trọn chay 3 
ngày Tết. Tuy nhiều nơi được Châu Tri trễ, song tôi hay 
phần đông sẵn lòng làm theo, vậy cũng đủ chứng cho đạo 
tâm phấn chấn của chư Hiền hữu.

Nơi Tòa Thánh đã in Thánh Ngôn Hiệp Tuyển lại 
rồi, khi trước, thỉnh theo giá cũ là 1 $ một cuốn, nay nhờ 
nhà in của Hội Thánh nên hạ xuống 0 $20 một cuốn, đủ 
tiền giấy và tiền in thiệt rẻ cho Đạo hữu ai ai cũng có thể 
thỉnh được, coi cho biết rõ tôn chỉ ĐĐTKPĐ. Tôi ước 
mỗi Đạo hữu biết chữ, nến có một quyển trong nhà mà 
đọc đi đọc lại cho rõ thông các lời Thánh giáo của Thầy. 
Còn Lễ Sanh, Chánh Phó Trị Sự và Thông Sự nam nữ, 
mỗi người đều phải có một cuốn mà học.

Chư vị Đầu Họ Đạo và Chủ Thánh Thất, như muốn 
thỉnh giùm về cho Đạo hữu thỉnh lại thì hãy gởi thơ lên 
Tòa Thánh. Được Thánh Ngôn rồi, một tháng phải gỡi 
tiền lên trả đặng Hội Thánh lo in kinh sách khác.

Tòa Thánh, ngày 19–2–1932.
Chánh Phối Sư THƯƠNG TƯƠNG THANH.

NGÀY 15–1–NHÂM THÂN (ĐL 20–2–1932) NỮ PHÁI CTĐ GIAO QUYỀN 
TRỞ LẠI CHO NAM PHÁI.

Theo Châu Tri số 17 ngày 17–3–Tân Mùi (dl 4–5–
1931), Hội Thánh ban quyền cho nữ phái bình đẳng với 
nam phái. Dưới quyền Bà Nữ Chánh Phối Sư Hương 
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Thanh, các Chức sắc nữ phái có thể làm các phận sự như 
nam phái, nghĩa là có thể làm Đầu Tỉnh Đạo hay Đầu Họ 
Đạo, cai quản tất cả tín đồ nam nữ trong địa phận. Do 
đó, Thượng Hội nhóm tại Bửu điện Tòa Thánh giao cho 
Bà Nữ Chánh Phối Sư Hương Thanh chưởng quản Hộ 
Viện và Lương Viện, nên Bà đi Ịục tỉnh vận động đóng 
góp công quả để xây cất Tòa Thánh rất đắc lực.

Đến ngày 18–1–Nhâm Thân (dl 23–2–1932) nữ phái 
lại giao quyền hành trở lại cho nam phái, nữ phái chỉ lo 
bên nữ phái mà thôi.

Ngày 15–1–Nhâm Thân, lễ Thượng nguơn, khi cúng 
đại lễ xong, Bà Nữ Chánh Phối Sư Hương Thanh đến 
trước Bửu điện, trình với Đức Quyền Giáo Tông, xin 
giao quyền hành lại cho nam phái y theo Thánh Ngôn 
đã dạy trước đó.

Đức Quyền Giáo Tông nhận lãnh giao lại cho 3 
Chánh Phối Sư nam phái. Đức Quyền Giáo Tông nói: 
“Kể từ đây, nữ phái duy có quyền điều hành bên nữ phái 
mà thôi, các quyền hành khác trong Đạo thì thuộc phần 
nam phái như trước, nhưng cũng phải do theo đẳng eấp 
đã định trong Pháp Chánh Truyền và 6 Đạo Nghị Định 
mà hành sự.

NGÀY 17–1–NHÂM THÂN (ĐL 22–2–1932) CHÂU TRI 49: NAM NỮ PHÂN 
QUYỀN, HÀNH CHÁNH RIÊNG.

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ ‘
(Đê thất niên)

Số 49
Tòa Thánh Tây Ninh, ngày 22–2–1932 (17–1–Nhâm Thân).
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CHÂU TRI
Cho chư Chức sắc Thiên phong, Đầu Tỉnh Đạo, Đầu Quận Đạo 
và Đầu Họ Đạo, Chủ Thánh Thất, Chánh Phó Trị Sự và Thông 

Sự nam nữ, lưỡng phái.

Chư Hiền huynh, Hiền tỷ, Hiền hữu và Hiền muội.
Việc Chức sắc nữ phái lãnh quyền hành chánh thế 

cho nam phái, do theo Thánh chỉ của Đức Lý Giáo Tông 
ngày 21 tháng 9 và 16–10–Canh Ngọ, thì nay đã mãn hạn. 
Vì vậy nên ngày mùng 9–1–Nhâm Thân (14–2–1932), 
Đức Lý Giáo Tông có Sắc lịnh cho Chức sắc nữ phái giao 
quyền hành chánh bên nam lại cho phái nam kể từ ngày 
rằm tháng giêng năm Nhâm Thân.

Nay tôi gởi Tờ Châu Tri nầy cho chư Hiền huynh, 
Hiền tỷ, Hiền hữu và Hiền muội được hay và xin tuân 
y theo Pháp Chánh Truyền và Đạo Nghị Định thứ ba, 
điều thứ nhứt mà thi hành, nghĩa là Chánh Phối Sư nam 
phái hành chánh riêng nam, Chánh Phối Sư nữ phái hành 
chánh về nữ, nam nữ phân quyền.

Chư Chức sắc nữ phái đã có lãnh phận sự Đầu Họ 
Tỉnh, do theo Châu Tri số 17 ngày 17–3–Tân Mùi (4–5–
1931) thì cũng còn hành sự như thường về bên nữ phái, 
song chẳng có quyền chi đối với Chức sắc nam phái trong 
sự hành chánh của người.

Nhưng điều cần yếu hơn hết, ngỏ cùng Chức sắc 
Đầu Họ Tỉnh nam nữ nên để ý rằng Chức sắc lưỡng phái 
lãnh quyền hành chánh phải hết lòng giúp lẫn nhau trong 
việc thi hành phận sự và cũng được quyền gởi tờ cho Hội 
Thánh rõ biết sự lỗi của mỗi bên hành đạo sai phận sự, 
còn việc phán đoán thì dầu một việc chi lớn nhỏ, cũng 
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phải do nam nữ cho phân biệt.
Thánh Thất nào chưa lập Bàn Cai Quản nữ phái 

và chưa có công cử chức Chánh Phó Trị Sự và Thông Sự 
phái nữ thì xin chư Chức sắc có quyền hành chánh hãy do 
theo Châu Tri số 21 ngày 10–7–1931 của ông Ngọc Chánh 
Phối Sư mà thi hành liền, đoạn gởi giấy tờ ấy lên cho tôi 
ký tên và tôi sẽ đệ lên cho Đức Quyền Giáo Tông và Hộ 
Pháp phê chuẩn.

Từ đây, mỗi giấy tờ chi về nữ phái thì gởi ngay lên 
cho tôi, đề như vầy: Madame Lầm Hương Thanh, Nữ 
Chánh Phối Sư, Tòa Thánh Tây Ninh.

Tôi sẽ cho hay trước ngày tôi đến tại mỗi Thánh Thất 
dạy việc đạo cho nữ phái và tôi sẽ dùng dịp ấy ban Đạo 
Cấp thiệt thọ cho chư đạo muội đã có lãnh trách nhậm 
và đã có gởi Tờ công cử lên Tòa Thánh bấy lâu nayỂ Chư 
đạo muội nào đã có Tờ công cử và được phép hành sự tạm 
thì đem tờ ây đến Thánh Thâ’t mà xin gdi giùm lên Tòa 
Thánh đặng tôi đổi Đạo Cấp thiệt thọ cho.

Luôn dịp, tôi xin chư Chức sắc Đầu Họ và Đầu 
Quận Đạo Riệp với Chủ Thánh Thất lập Thông Qui các 
Thiên phong nữ phái từ Lễ Sanh đổ lên, thọ phong ndi Cơ 
Thánh hoặc công cử, có tờ của Hội Thánh công nhận cho 
hành sự tạm thuộc Thánh Thất sở tại, y theo kiểu dưới 
đây, gởi lên cho tôi, đặng tiện bề lập Bộ Sổ lại.
Thánh Thất  .  .  .  .  .  .  .  .  . Tổng  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Hạt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Thứ tự Tên Họ tuổi Chức sắc Làng Tổng
Lấy lẽ công bình cho biết 
cách hành đạo của mỗi 

Chức sắc�

Đầu Họ Đạo Chủ Thánh Thất  Đầu Quận Đạo
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Nay kính.
Nữ Chánh Phối sư kiêm Chủ Trưởng nữ phái  

HƯƠNG THANH

PHÊ CHUẨN:

 Thượng Đầu Sư Quyền Giáo Tông Hộ Pháp
 Thượng Trung Nhựt Phạm Công Tắc .

NGÀY 18–1–NHÂM THÂN (DI 23–2–1932) NỮ PHÁI GIAO QUYỂN HÀNH 
CHÁNH LẠI CHO NAM PHÁI

Châu Tri 46 của CPS Ngọc Trang Thanh: Nữ phái 
giao quyển hành chánh lại cho Nam phái.

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 
(Đệ thất niên)

Số 46 Tòa Thánh Tâv Ninh
Ngày 18–gỉêng-Nhâm Thân (Ngày 23–2–1932)

NGỌC CHÁNH PHỐI SƯ  
kiêm Chủ Trưởng Chức sắc nam phái.

Gởi cho ông Đầu Họ Đạo tĩnh…………………………
Hiền hữu,
Nay cho Hiền hữu hay rằng, kể từ rằm tháng giêng 

nầy, nữ phái giao quyền hành chánh của đạo lại cho nam 
phái.

Ngày ấy, khi hành đại lễ rồi thì Bà Nữ Chánh Phối 
Sư đến trước Bửu điện thưa cùng Đức Quyền Giáo Tông 
mà giao quyền hành lại cho nam phái y như Thánh giáo 
đã dạy. Kế Đức Quyền Giáo Tông lãnh, giao lại cho 3 
Chánh Phối Sư nam phái. Việc giao lãnh có lập Vi bằng.
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Đức Quyền Giáo Tông cắc nghĩa thêm cho biết rằng, 
kể từ đây, nữ phái duy có quyền điều đình nữ phái mà thôi, 
các quyền hành khác trong đạo thì về phần nam phái như 
xưa, nhưng cũng phải đo theo đẳng cấp đã định trong 
Pháp Chánh Truyền và lục Đạo Nghị Định mà hành sự.

Vậy khi được thơ nầy rồi, Hiền hữu nên giao thiệp 
với Chức sắc nữ phái đã kiêm chức Đầu Họ Tĩnh Đạo 
hồi giờ đặng lo việc giao lãnh, rồi mỗi người lo thi hành 
phận sự của mình cho được hòa thuận như xưa nay. Giao 
lãnh xong rồi, phải lập Vi bằng gởi về Tòa Thánh cho tôi 
rõ và xin cho cả trong Đạo hay liền.

Nay kính.
NGỌC TRANG THANH

NGÀY 22–1–NHÂM THÂN (DL 27–2–1932) ĐỨC Q. GIÁO TỔNG VÀ ĐỨC 
HỘ PHÁP LẬP NỘI LUẬT THƯỢNG HỘI.

Sau đây xin chép lại NỘI LUẬT của THƯỢNG 
HỘI:

tHưỘNG HỘi NỘi luẬt
Toàn thế giới càn khôn chỉn có 2 quyền: trên là quyền 

hành Chí Tôn của Đấng Tạo Hóa, dưới là quyền hành 
của vạn linh, nghĩa là sanh chúng.

Quyền hành Chí Tôn trọn nơi thế nầy là tại quyền 
Giáo Tổng và Hộ Pháp hiệp một. Hai bên phản khắc nhau 
thì Chánh Trị Đạo phải bị đổ.

Quyền hành vạn linh nghĩa là của sanh chúng đều 
có đủ trọn vẹn nơi: Thượng Hội, Hội Thánh và Hội Nhơn 
Sanh hiệp đồng. Nếu 3 Hội phản khắc nhau thì quyền 
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hành ấy tiêu hủy.
Trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ có 3 Đài:

1. Cửu Trùng Đài: là thể phần Xác, vì Đấng Chí Tôn 
không xuống thế với xác thân trong buổi khai Đạo 
nơi miền Á Đông kỳ thứ 3 nầy. (3è Amnistìe de Dieu 
en Orient)
Lại dùng huyền diệu vô vi bí mật cơ bút y theo Thiên 
thơ tiền định mà khai và truyền Đạo.
Ấy vậy, Cửu Trùng Đài là TINH là thân thể.

2. Hiệp Thiên Đài: là KHÍ, là khí lực, nghĩa là luồng 
điển quang liên kết cả Thánh đức cùng xác thịt (Lien 
de relation ou flamme divine) làm trung gian hiệp 
Cửu Trùng Đài với Bát Quái Đài.

3. Bát Quái Đài: là THẦN là Thiêng liêng (Puissance 
maitresse qui dirige l’ Univers ou autrement dit : 
Sagesse ou Intellegence divine).
Cửu Trùng Đài là hình thể hữu vi của Đấng Chí Tôn, 

chia ra 3 Hội: Hội Nhơn Sanh, Hội Thánh, Thượng Hội.
Ba Hội nầy hiệp cùng nhau là hình thể hữu vi của 

Đấng Chí Tôn nên phải có quyền đặc biệt đủ phương độ 
tận nhơn sanh vô nền Đại Đạo lo tu hành ra bực thượng 
sanh.

THƯỢNG HỘI

ĐIỀU THỨ NHỨT: Thượng Hội gồm có:
1. Giáo Tông  . . . . . . . . . . . . Hội Trưởng
2. Hộ Pháp . . . . . . . . . . . . . . Phó Hội Trưởng
3. Thượng Phẩm . . . . . . . . . Hội viên
4. Thượng Sanh . . . . . . . . . . . —nt—
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5. Ba vị Chưởng Pháp . . . . —nt—
6. Ba vị Đầu sư nam phái . —nt—
7. Đầu Sư nữ phái  . . . . . . . —nt—

ĐIỀU THỨ NHÌ: Mỗi khi hội thì mỗi vị phải có mặt, trừ 
ra khi nào vì việc Đạo mà phải đi xa thì mới được phép 
vắng mặt, khi nào có bịnh không dự hội được thì phải có 
thơ xin kiếu và chọn vị nào trong hội thay mặt cho mình.

ĐIỀU THỨ BA: Thượng Hội để xem xét và phê chuẩn:
1. Các điều của Hội Nhơn Sanh và Hội Thánh 

bàn luận về việc Đạo.
2. Các điều ước (voeux) của Hội Nhơn Sanh và 

Hội Thánh, trừ ra các điều nào, hoặc của Hội 
Nhơn Sanh mà Hội Thánh đã đánh đổ, hay 
là của Hội Thánh mà đã bị Hội Nhơn Sanh 
đánh đổ, thì không được phép đem vào Thượng 
Hội, nếu không có đơn của hai ông chủ hai 
Hội kêu nài.

3. Thượng Hội bàn luận và định đoạt cặc việc cần 
gấp hoặc yếu trọng phải ban hành trong Đạo.

ĐIỀU THỨ TƯ: Trừ ra mấy vị Đại Thiên phong có quyền 
trong Thượng Hội chỉ trong điều thứ nhứt, thì không có 
ai khác được dự thính Thượng Hội.

ĐIỀU THỨ NĂM: Thượng Hội chọn một vị Từ Hàn 
trong hàng Thiên phong Cửu Trùng Đài từ Giáo Sư đổ lên.

Từ Hàn lo giữ gìn giấy tờ, sổ sách của Thượng Hội và 
trước mỗi kỳ Hội, phải tùng Giáo Tông đặng lập chương 
trình và viết thơ mời hội, khi Thượng Hội nhóm thì dự 
thính và lo biên các lời luận của mỗi Hội Viên đặng chừng 
mãn Hội, tức cấp lập Tờ Kiết Nhận mỗi kỳ Hội, với phải 
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nhắc nhở những điều Thượng Hội đã có định trước mà 
Hội Viên quên trong lúc hội nhóm. Sau khi hội nhóm, 
phải lo phụ giúp Giáo Tông thi hành các điều bàn định.

ĐIỀU THỨ SÁU: Từ Hàn được lãnh phận sự công quả 
trong 4 năm kể từ ngày Thượng Hội chọn. Trong 4 năm, 
nếu Từ Hàn không tròn phận sự thì Thượng Hội chọn 
người khác thế; nếu tròn phận sự công quả, siêng năng 
đạo đức đủ, khi mãn 4 năm thì Thượng Hội cũng chọn 
cử lại nữa.

ĐIỀU THỨ BẢY: Đa vị Đầu Sư nam phái và Đầu Sư nữ 
phái có quyền cai trị về phần Đạo và phần Đời của chư 
môn đệ Chí Tôn thì phải lập Tờ Phúc những điều bàn 
tính của Hội Nhơn Sanh và Hội Thánh. Tờ phúc ấy phải 
đệ lên cho Giáo Tông xét nét rồi đem ra Thượng Hội bàn 
tính trước Hội thường niên ít nữa là 15 ngày.

ĐIỀU THỨ TÁM: Cả tờ giấy chi đem ra Thượng Hội phải 
cho cả Hội Viên quan sát xét nét trước khi ngày nhóm 
Hội ít nữa là 7 ngày.

ĐIỀU THỨ CHÍN: Mỗi vị Hội Viên có trọn quyền bàn cãi 
các việc đem ra Hội đặng cho Giáo Tông và Hộ Pháp rõ 
thấu chơn lý mà định quyền chánh trị của Đạo. Thượng 
Hội cốt yếu là giúp Giáo Tông và Hộ Pháp hiểu thấu tâm 
lý Nhơn sanh và Hội Thánh đặng xây chuyển quyền hành 
Chí Tôn theo Vạn linh ước vọng.

Nếu muốn bàn cãi việc chi thì xin phép ông Hội 
Trưởng rồi chờ được phép mới mở lời bàn tính, chớ nên 
cản lời của Hội Viên khác đương luận và tỏ ý kiến.

Thảng như có nghe một Hội Viên bàn tính điều chi 
không phù hạp với mình thì biên cho nhớ rồi khi Hội 
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Viên ấy dứt tiếng, xin phép Hội Trưởng đặng tỏ ý kiến 
của mình. Trong mỗi việc đem ra bàn luận, mỗi Hội Viên 
được xin nói đến ba lần, mỗi lần không quá 5 phút đồng 
hồ, hay là một lần không quá 15 phút.

ĐIỀU THỨ MƯỜI: Trong mỗi việc, chừng cả Hội Viên tỏ 
hết ý kiến và bàn luận rồi thì Hộ Pháp và Giáo Tông có ý 
kiến chi thì mới tỏ bày sau rốt, chừng rồi, Hội Trưởng định 
bỏ thăm, bên nào phần đông thì Thượng Hội tuân theo.

ĐIỀU THỨ MƯỜI MỘT: Giáo Tông và Hộ Pháp hiệp một 
thì là Quyền Chí Tôn nên không có bỏ thăm. Nếu cả Ba 
Hội phản khác nhau thì Quyền Chí Tôn, nghĩa là của 
Giáó Tông và Hộ Pháp hiệp một vi chủ, định thế nào thì 
chánh trị của Đạo y theo thế nấy. Còn như quyền hành 
Giáo Tông và Hộ Pháp phản khắc nhau nữa thì cả thảy 
về chánh trị và chúng sanh đều bị hủy bỏ.

Chừng ấy, Hội Nhơn Sanh, Hội Thánh và Thượng 
Hội phải nhóm lại mà định đoạt sửa cải lại nữa.

Nếu có việc chi trái luật Đạo thì Giáo Tông và Hộ 
Pháp hiệp cùng nhau đặng trọn quyền ban xuống cho 
Đầu Sư định đoạt lại.

ĐIỀU THỨ MƯỜI HAI: Mỗi năm, sau ngày lễ Noel thì 
nhóm Thượng Hội thường lệ đặng xem xét và phê chuẩn:

1. Các việc Đạo đã ban hành trong năm.
2. Các việc của Hội Nhơn Sanh và Hội Thánh đệ lên.
3. Các việc Đạo sẽ ban hành năm tới.
4. Sổ Thâu Xuất năm qua rồi.
5. Sổ Thâu Xuất và phỏng định năm tới.
6. Sổ Trục Xuất tín đồ, án Tòa Tam Giáo hình phạt 
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và các việc tạp tụng Hòa Viện.
7. Cầu phong.
ĐIỀU THỨ MƯỜI BA: Ngoài hội thường lệ thì 3 tháng 

Thượng Hội nhóm một lần.
Còn có việc gấp thì Hội Trưởng gởi tờ mời hội liền 

hay là gởi tờ hỏi ý kiến cửa chư Hội Viên.
ĐIỀU THỨ MƯỜI BỐN: Sau khi hội Thượng Hội thì Giáo 

Tông và Hộ Pháp phải đình hội lại 15 phút đồng hồ đặng 
hai người vào Đại Điện lụật nghị rồi phải trở ra cho Thượng 
Hội hay những điều của hai đàng nhứt tâm quyết định.

ĐIỀU THỨ MƯỜI LĂM: Ngày sau có điều chi cần ích cho 
Thượng Hội thì sẽ đem thêm vô Nội Luật nầy.

Làm tại Tòa Thánh, ngày 22 tháng Giêng năm Nhâm Thân.
(dl 27–2–1932)

 HỘ PHÁP QUYỀN GIÁO TÔNG
 Phạm Công Tắc Thượng Trung Nhựt
 (ấn ký) (ấn ký)

NGÀY 14–2–NHÂM THÂN (ĐL 20–3–1932) ĐỨC NGUYỆT TÂM CHƠN 
NHƠN KHUYÊN DẠY CHỨC-SẮC HTNG

Tại Kim Biên Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn là 
Chưởng Đạo Hội Thánh Ngoại Giáo khuyên dạy Chức 
sắc HTNG.

 h Yêu cầu xem TNHT, bài Thánh Ngôn ngày 14–2–Nhâm Thân: 
TNHT1–2HN, B 158.

Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn xác định rằng: “Bần 
đạo chẳng kể là Nguyên nhân, Hóa nhân, hay là Quỉ nhân, 
ví biết lập công thì thành Đạo”.
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NGÀY 13–3–NHÂM THÂN (ĐL 18–4–1932) NGÀI NGÔ VĂN CHIÊU LIỄU 
ĐẠO Ở CẨN THƠ.

 � (Trích trong quyển; Lịch sử Quan Phủ Ngô Vãn Chiêu: 
1878–1932)

Ở Cần Thơ, Ngài Ngô Văn Chiêu không chịu ở nhà 
ai hết. Các đệ tử của Ngài bèn cất cho Ngài, một cái am 
cách Châu Thành cần Thơ 3000 thước trước Chiếu Minh 
nghĩa địa. Ngài dạy phải làm bằng cây lợp lá đơn sơ thôi, 
bởi chỉ dùng chừng một tuần nhựt, làm tử tế không ích 
gì lại tốn kém. Trong lúc cất am, Ngài tạm ở cái am của 
Bà Tư Huỳnh kế bên.

Những ngày ở cần Thơ có những điều đặc biệt sau 
đây :

1. Ngài dạy dùng vải để chép những bài Thánh giáo dạy 
giữ y qui củ của Ngài khai đạo kỳ ba nầy. Một ít bài 
thi chép trên vải còn giữ lại tại nhà Bà Đốc Lý ở Thù 
Đức hiện giờ.

2. Hai ngày trước khi liễu đạo, Ngài kêu Bà Hội đồng 
Thơm dặn như sau và phải truyền nháy lại lời của Ngài:
a. Trước đàn hay chùa, phải làm 8 cái bồn trồng 

bông, tròn vuông dài gì cũng được, để trồng 8 
thứ bông khác nhau. Nếu có viền cỏ chung quanh 
bồn thì cũng phải cho phân minh, không được 
lộn một bồn mà hai ba thứ bông.

b. Bông chưng trên Thiên bàn cúng thì phải chưng 
đủ 3 thứ : bông sen, cây trước và cây dương liễu, 
không có dương liễu thì dương thường cũng được, 
vì là ý đạo sẽ dùng ngày sau.

c. Chưtig trái cây cũng chỉ 5 thứ mà thôi, không 
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được 6 hay 7 vì năm thứ ấy tượng trưng cho Ngũ 
hành trong cơ thể mình, tức là ý đạo.

d. Là Đại Đạo Vô Vi nên ý Ngài muốn bảo mua cái 
vỏ trái bầu khô treo giữa nhà rồi thắp nhang cặm 
cúng được rồi.

Nhưng trong lúc ấy, ông Hội đồng Huy và Tư Huỳnh 
mua xong cái ghế thờ chở vô và xin thầy dạy cách sắp đặt 
thờ cho đúng. Ngài thấy chở vô là có ý buồn rồi, Ngài nói 
với Bà Thơm: Sau nầy sẽ có cơn khảo đảo về việc sắp đặt 
Thiên bàn.

Giờ Tý ngày 13, tại nhà ông Tư Huỳnh có đàn. Bạch 
Hạc đồng tử báo riêng rằng Ồng Tư Huỳnh có lỗi với Ngài 
và hiện Ngài còn đó, mau vô xin lỗi, để Ngài qui rồi thì 
khó xin được. Lối bôn năm giờ sáng, thì ông Tư Huỳnh áo 
khăn đường hoàng, vào quì ngay tại thảo lư trước màn vừa 
thưa vừa khóc xin lỗi Ngài. Một hồi lâu, Ngài bảo ông Tư 
Huỳnh ra sau lấy con dao xắt chuối, ông Tư cũng không 
hiểu ất giáp gì, đi lấy con dao đem lên. Ngài biểu: Anh 
Tư Huỳnh lấy con dao chuối đó chặt tôi ít dao cho rồi. 
Ông Tư hoảng sợ bỏ dao, lạy Ngài xin tha thứ. Ngài bảo 
ông Tư về. Ông Tư mới đứng dậy, vái dài rồi ra về. (Theo 
lời Bà Tư Huỳnh thì Ngài biết sau nầy ông Tư Huỳnh 
nghe lời ông Phán Quí mà đổi Tam Thanh ra Tam Giáo).

Khi ông Tư ra về rồi thì Ngài kêu, Bà Thơm và Bà 
Huỳnh lại nói rằng: “Anh Tư bảo tôi đi đấy.”

Các đệ tử sau nầy mới biết rằng lời nói ý kín trên 
đây ứng lời Thánh Ngôn tại nhà ông Tư.

LIỄU ĐẠO TRÊN CỬU LONG GIANG (TIỀN GIANG)

Ngài thường nói rằng: Đức Đại Từ Phụ đã định cho 
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Ngài bỏ xác trên sông Cửu Long, nên mới có câu:
Giờ nầy Thầy điềm thâm công,
Ngày sau con sẽ cỡi rồng về nguyên.

Sáng ra Ngài nhắc chừng Bà Tư Huỳnh lo dùm xe 
cộ cho Ngài về Tân An và cứ nói hoài câu đó sợ trễ giờ. 
Bà Tư kính trọng Ngài lắm, nên muốn dần dà lưu Ngài 
lại. Thấy vậy, Ngài biểu mời ông Hội đồng Thơm vô. Ông 
Hội đồng khăn áo bước lên thảo lư lại quì trước Ngài rồi 
Ngài dạy chi không biết và dùng tiếng Pháp làm mấy bà 
lén nghe mà không hiểu gì hết chỉ thây ông Hội đồng quì 
khoanh tay và kính cẩn nghe, vâng vâng dạ dạ.

Đến khi ông Thơm đem xe vô, các Bà bàn tán xôn 
xao, Ngài nói đi quanh đây rồi trở lậi chớ không đi đâu xa.

Lúc ây, Cô năm Nguyệt hỏi Ngài: Cha đi về Tân An 
phải không? Ngài cười bảo: Cha đi bí mật.

Giờ Ngọ ngày 13, Ngài triệu tập tất cả đệ tử hiện diện 
công phu và sắp đặt: Ngài ngồi trên giữa, hai hàng hai bên:

Bà Hội đồng Thơm 
Cô Tám Lưu, 
Bà Đốc Thượng, 
Ông Đốc Thượng, 

Bà Tư Huỳnh, 
Cô Năm Nguyệt, 
Bà Niệm
Ông Hội đồng Huy.

Sau giờ công phu, anh đồng Ngưng cõng Ngài ra 
xe, đi theo có Bà Thơm, Bà Huỳnh, Cô năm Nguyệt và 
anh đồng Ngưng. Ngài thì ngồi một mình băng sau, còn 
Bà Tư, Bà Thơm ngồi sụt xuống hai bên dưới chân Ngài.

Da mặt và mình mẩy Ngài từ từ đổi ra vàng như 
nghệ. Xe đến bến đò cần Thơ, ngừng để mua vé đò, bọn 
trẻ nhỏ xúm lại hỏi ông đau chi mà vàng lườm như vậy 
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ông? Bà Thơm lấy mấy tấm màn xe che lại thì Ngài gỡ 
xuống mà không nói.

Đến đò Mỹ Thuận, Bà Tư vào chờ mua vé, mấy đứa 
nhỏ cũng bu xem và hỏi như ban nãy. Ngài bảo: Đã đến 
giờ rồi mà chưa đi, kêu chị Tư ra đi. Cô năm Nguyệt thưa: 
Còn chờ mua giấy đò rồi đi liền.

Xe xuống đò Mỹ Thuận xong, đò xô ra độ hai ba phút 
đồng hồ tại sông Tiền giang thì hồn Ngài lìa xác. Ngài 
xuất hồn đi êm ru, không ai hay cả, cho đến mây người 
đệ tử theo trên xe hầu Ngài cũng chẳng hay. Tới chừng có 
người làm ở dưới đò Mỹ Thuận thấy tri hô lên nói: Mây 
Bà đi đâu mà đem Ông già chết đi theo, có giấy phép hay 
không? Mấy Bà hoảng hốt, khóc và xin quày đò trở lại.

Thê’là Ngài liễu đạo nhằm ngày 13–3–Nhâm Thân 
lối 3 giờ chiều (dl 18–4–1932).

Đò quay lại, xe lên bờ thì vừa kịp lúc xe của ông Tư 
Huỳnh và ông Hội đồng Huy vừa đến. Tất cả hay sự việc 
đều quay trở lại thảo lư cần Thơ. Đến nơi phò xác vô đặt 
ngồi tại thảo lư, lúc bấy giờ nước da mặt Ngài trở lại trắng 
và con mắt bên trái bắt đầu mở to ra, có đủ tinh thần như 
khi còn sống, còn con mắt bén mặt thì nhắm như thường.

ĐÁM TÁNG:

Tờ di chúc: Khi Ngài liễu đạo rồi, các đệ tử tìm thấy 
ở thảo lư một phong thư do Ngài để lại có mấy lời:

“Thôi cấc em nhứt tâm. Thầy chẳng quên ta, ta hằng 
tại. Chẳng đặng nhiều lời.” 

Bần đạo 
(ký tên).
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Ngoài ra còn trong bao thơ 100 đồng bạc, bảo lo xong 
việc tang tế trong bao nhiêu đó thôi. Làm cho đơn giản, 
bày ra nhiều thì phải chịu và không nhận điếu tang, bởi 
Ngài đã nguyện cùng Thầy: Nhứt hào vô phạm. Ngài dạy 
các đệ tử đẩy xe đưa Ngài ra phần mộ.

CUÔC TẪN LIÊM:

Qua ngày Rằm, giờ Ngọ, các đệ tử của Ngài thiết 
đàn cầu cơ được bài Thánh giáo như vầy:

Bạch Ngọc ngự lâm chỉ các nơi,
Hạc khuyên chư sĩ khá ghi lời.
Đông tâm thiện niệm gìn noi dấu,
Tử đệ khá xem chớ đổi dời.

*
Chiếu coi thế giái để làm gương,
Ghi nhớ huấn ngôn tiếng tận tường.
Ngũ nhựt y kỳ sau thủ lễ,
Trần gian xem rõ thấy Thiên đường.

*
Đường Đại Đạo khuyên người chí kỉnh,
Giữ lời vàng chớ phỉnh tiếng chi.

Hòa nhau hội đã đến kỳ,
CHIÊU hồi Thiên thượng chép ghi nhơn hiền.

Long Hoa xem rõ đàn tiền,
Khuyên người khá giữ lời truyền của ta.

Giã người ta lại Thiên tòa,
Nhớ lời huấn dụ sau mà rỗ thông.

Theo bài Thánh Ngôn ấy, Bạch Hạc Đồng Tử dặn 
để đúng 5 ngày mới liệm.
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Nhưng sau khi để được 3 ngày tại thảo lư, nhà chức 
trách phái bác sĩ đến khán nghiệm, thây con mắt trái mở, 
bác sĩ kéo mí xuống, khỉ buông ra mí cũng bật lên như 
cũ, còn con mắt bên mặt kéo mí lên khi buông ra mí cứ 
sụp xuống như trước. Sắc diện Ngài coi tươi, mình mẩy 
tay chơn vẫn còn dịu.

Sau khi khán nghiệm, bác sĩ khuyên nên tẫn liệm, 
đừng để lâu nữa e trái phép nước.

Nguyên hồi sanh tiền, Ngài có dạy các đệ tử khi Ngài 
liễu đạo rồi, phải dùng lục giác mà liệm ngồi. Lục giác là 
theo lục tự Cao Đài: “Nam Mô Cao Đài Tiên Ông” bề 
kính lối 8 tấc tây và bề cao lối 1 thước 2.

Tất cả công việc khâm liệm đều do nơi các đệ tử 
Ngài tự tay đảm nhiệm.

CUỘC ĐIẾU TANG:

Khi quan Phủ Ngô Văn Chiêu liễu đạo rồi, thì trong 
bửu quyến và các đệ tử của Ngài lo thọ tang, chứ còn các 
tín đồ thì chưa nhứt định, tới chừng thấy xác của Ngài 
đã dứt hơi 3 ngày rồi mà khí sắc chẳng đổi, mới coi tưởng 
Ngài còn sống, lại thêm vì Ngài mở con mắt phía trái giống 
theo Thiên nhãn vẽ thờ, cho nên các tín đồ bất luận lớn 
nhỏ đều xin cư tang có cả trên ngàn người tại đó. Mấy 
người chung quanh thảo lư và ngoài chợ cũng tự động 
mua vải xé khăn tang. Vì sự thình lình nên chợ cần Thơ 
hết vải trắng, phải vô chợ Cái Răng mới có.

Khi đặng tin quan Phủ Ngô Văn Chiêu liễu đạo thì 
Bà sương phụ Tổng Đốc Tươi liền in thiệp cho các Đạo 
hữu ở Sài Gòn hay, nếu ai có lòng tưởng Ngài thì chiều 
ngày 20–4–1932 tựu tại nhà Bà mà lo cuộc đi lễ điếu.
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Qua ngày 16 thì Chi Minh Lý (Tam Tông Miếu) có 
phái ông Lê Văn Ngọc và ông Võ Văn Thạnh xuống lễ điếu.

Chi Minh Thiện (Thủ Dầu Một) thì phái ông Trần 
Hiển Vinh và ông Nguyễn Văn Trượng xuống lễ đỉếu.

Chi Minh Tân cũng cố phái người xuống điếu.
Bà sương phụ Tổng Đốc Tươi, ông Phủ Lượng, ông 

Trương Duy Toản cũng lễ điếu.
Trên Soái Phủ thì ông Phán Chiếu thay mặt đi lễ điếu.
Còn các ông Thiên phong trên Tòa Thánh Tây Ninh 

thì có gởi giây thép chia buồn cùng các Đạo hữu Chiếu 
Minh Đàn, chớ không có ai đi hết, viện lẽ rằng các ông 
đều đau hết thảy.

Còn 12 người cố cựu mà Đức Cao Đài đã thâu khi 
khai đạo thì có mặt: ông Phủ Vương Quan Kỳ, ông Phán 
Nguyễn Văn Hoài, ông Phán Lý Trọng Quí. Ba ông nầy 
đều để tang cho Ngài. Ông Phán Võ Văn Sang vì được 
giây thép trễ nên 6 giờ chiều bữa 16 mới xuống tới.

CUỘC ĐƯA ĐÁM VÀ MI TÁNG:

Cái nếp sông của Ngài lặng lẽ im lìm bao nhiêu thì 
buổi đưa đám táng của Ngài ra phần mộ cũng đơn giản 
êm tịnh bấy nhiêu. Ngoài gia quyến Ngài, người ta còn 
thấy hầu hết các đệ tử của Ngài, các tín đồ quanh vùng 
cần Thơ, Đạo hữu trong Đạo Cao Đài Sài Gòn, kể có 
mấy ngàn người.

Đám táng không trống không kèn, cũng chẳng có 
đọc kinh kệ gì hết, vì Ngài đã có dạy rằng: Lúc sanh tiền, 
mỗi ngày đã có cầu cho Ngài rồi, Ngài đã biết Ngài là ai, 
đến chết Ngài sẽ đi đâu nên khỏi đọc kinh cầu nguyện 
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cho Ngài lúc đó.
Khi động quan đem lục giác của Ngài ra xe thì các 

đệ tử y theo lời dạy, chẫm rãi đẩy xe đưa Ngài qua nghĩa 
địa. Đường đi chẳng bao xa, cỡ 200 thước, người đi đưa 
đám cũng đông mà người đi coi cũng chẳng ít, bởi vì đám 
táng nầy lạ mắt bấy lâu nay chưa từng có.

Có ông quan Chủ Tỉnh Cần Thơ thay mặt Chánh 
phủ đi đưa đám, ông lấy làm lạ vì thấy cái quan tài khác 
thường. Khi ấy, ông Hội đồng Võ Văn Thơm cắt nghĩa là 
theo lời di chúc của Ngài phải làm như vậy.

Khi xe tang qua tới phần mộ, các đệ tử của Ngài 
bèn phụ quan tài ra để trên một cái nền đã xây sẵn rồi 
tiếp tục xây gạch bao quanh khuất hết. Vòng ngoài thì sẽ 
xây một cái tháp.

*
Có lẽ Ngài Ngô Văn Chiêu bị Ngọc Hư Cung đem về 

Cõi Thiêng liêng sớm, lúc đó Ngài mới 55 tuổi, nên các giáo 
lý Ngài truyền lại cho các đệ tử chưa được đầy đủ, tức là 
còn thiếu sót, khiến cho lối tu của Ngài chỉ chú trọng phần 
Tịnh luyện mà coi nhẹ phần Công quả phụng sự nhơn 
sanh, đưa đến sự độc thiện kỳ thân, xa cách mọi người.

Cho nên sau nầy, trong một đàn cơ ngày 1–3–Bính 
Ngọ (dl 22–3–1966) trong quyển Thánh Giáo Sưu Tập 
(1966 – 1967) trang 43, của Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý 
Cao Đài Giáo Việt Nam, Ngài Chiêu giáng cơ, xin trích 
ra một đoạn như sau:

“Chư Hiền đệ, Hiền muội,
Thuở sanh tiền, Bần đạo quyết xuất thế để tìm đến 
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bực siêu đẳng pháp môn, hầu giúp vào cơ Đại Đạo để cứu 
cánh dân tộc trong khi còn bị đô hộ. Nhưng ước vọng chẳng 
hoàn toàn vì Thiên số dĩ định, nên chưa đoạt đến mục đích, 
đã vô tình rời bỏ anh em, nên để lại một ảnh hưỏng rất lớn 
cho phái Chiếu Minh ỉà kỳ thân độc thiện.

Đó chẳng phải Bần đạo cố tâm, cũng bởi kiếp nạn 
chúng sanh nên chịu nhiều cảnh chia ly, từ đời tới Đạo, 
chớ điều xuất thế hay nhập thế của Bần đạo đều là một 
lòng trung kiên với Đạo, vì nước non dân tộc, vì chí hướng 
quảng độ quần sanh.

Đến ngày nay, những giáo lý cồa Bần đạo còn roi lại 
một công trình dỡ dang thiếu sót, nên hiện tình, Bần đạo 
cũng trông vào hướng đạo hiện tại và tương lai, nối tiếp 
công nghiệp của tiền bối đã qua, hầu thanh minh cho tấm 
lòng của đệ huynh tiền bối và Bần đạo. Điều ấy rất mong. “

NGÀY 18–3–NHÂM THÂN (DL 23–4–1932) CHÂU TRI 50 CỦA THƯỢNG 
CHÁNH PHỐI SƯ THƯỢNG TƯƠNG THANH.

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 
No 50 (Đê thất niên)

CHÁNH THƯỢNG PHốI sƯ

Gởi cho chư Chức sắc, Chức việc và Đạo hữu nam nữ.
Chư Hiền hữu,
Tôi xin nhắc lại Châu Tri số 41 cắt nghĩa về cái Giới 

Cấm thứ nhứt là “Bất sát sanh”. Tôi rõ còn nhiều Đạo hữu 
đặng chưa biết, chưa thấy Châu Tri ấy. Vậy tôi xin Chánh 
Phó Trị Sự và Thông Sự hãy đem đọc lại nhiều bận cho 
Đạo hữu từ xóm nghe và nhắc nhở phải thật hành theo 
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đó. Không phải đọc rồi, nghe rồi bỏ qua mà phải bền lòng 
gắng chí mà sửa tâm tánh y theo lời dạy mới gọi là tu, là 
trau giồi đức hạnh.

Tôi dòm thấy trong Đạo hữu phần đông cũng còn 
tánh hay “Sân si Tật đố”, tôi đã nói mấy tánh ấy nó làm 
cho u ám linh hồn, giục người làm nhiều tội lỗi.

Phải tập bỏ dứt mấy tánh xấu ấy đi, muốn bỏ nó thì 
phải mở mang cái lòng thương cho lớn, cái lòng nhẫn nại 
hòa nhã cho rộng.

Mình là người có phước, được giác ngộ sớm, biết tu 
hành, phải tập tâm tánh khác hơn người thường. Chẳng 
những không nên giận hờn, nghịch lẫn với người, ganh 
ghét chê bai, nói hành kích bác hại lẫn mình, mà mình 
còn phải giữ dạ từ bi, xét mình, nếu có quấy chút ít thì 
mau mau phải ăn năn sửa đổi liền, nếu mình biết không 
lỗi, cũng phải thương hại lại mấy người nghịch lẫn minh 
kia, vì người ta bị tánh còn “Sân si Tật đố” nên mới phạm 
trong Ngũ Giới cấm đó. Nếu những người ấy là người 
ngoại Đạo, mình lại còn phải thương hơn nữa, vì tội 
nghiệp cho tâm người chưa được mở nơi đường giác ngộ.

Nói tắt một lời là tôi khuyên chư Hiền hữu phải 
tập lòng thương người nghịch, người ghét, người kích 
bác mình cho được, ấy là cái nấc thang cho mình leo mau 
tới Thầy đó.

Tập lòng thương nầy có khó, song có khó mới có 
công, có công mới có thể lên Thiêng liêng Vị được.

Hãy đọc lại Châu Tri số 35 và suy nghĩ những lời 
dạy trong đó về một phương thế trừ khử cái sự giận ghét, 
nếu hai cái tình nầy chịu lui thì cái sự thương nó sẽ đến 
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dễ dàng lắm.
Hiện bây giờ tôi nghe có nhiều người đi trong lục tỉnh 

kiếm thế khiêu khích làm cho chư Đạo hữu phát sân si, 
vội quên mình thề khi xưa mà tách ra hai dạ. Ây là kế của 
bên khảo đó. Rất thương hại cho những Đạo hữu bị khảo 
phải sa vào vực thẳm là nơi sẽ bị hoạn nạn một ngày kia.

Ai rủi gặp cuộc nầy phải ráng mà tắt lửa lòng, đừng 
để sân si nó choán. Người qua khỏi được trận khảo, phải 
đoái lại mấy bạn đã rủi bị sa mà lo phương vớt lại. Người 
ngăn sân si không đặng phải lầm nghe lạc nẻo thì hãy mau 
mau trở gót, đừng để lầm sâu, sẽ khó thối lại.

Tôi cũng có nghe cơ bút bây giờ nổi lên cùng các 
tỉnh, rất khó cho chư Đạo hữu phân biệt cho được hư 
thiệt trong đó.

Tôi khuyên chư Đạo hữu hãy đọc Thánh Ngôn Hiệp 
Tuyển lại, rồi sẽ nhớ lời Thầy đã dạy trong đó mà ngừa.

“Ngoài Thập nhị Thời Quân của Thầy đã phong để 
phò loan cho Thầy dạy Đạo thì đừng có vội tin rằng Thầy 
có giáng vào phò loan nơi nầy nơi nọ mà phải mắc kế của 
tà quyền, trộm danh Thầy mà dắt ra xa đường chánh.” 

Chư Đạo hữu hãy đừng vội ham thơ hay là chức 
trọng, ấy là mồi để nhử đó. Thương hại cho mấy bạn lậm 
tin, vội lãnh chức mà sợ ngày sau rõ lại rồi ăn năn không 
kịp.

Luôn dịp, tôi cũng nhắc chư Đạo hữu, mình là người 
đã ghi vào trường đạo đức tu hành, đối với mọi việc đều 
phải giữ cho tròn bổn phận. Vậy kỳ hạn nạp thuế thân 
hầu mãn, tôi xin khuyên chư Đạo hữu, ai chưa đóng phải 
cần lo nạp cho rồi rảnh phận mình, phòng sau khỏi sợ sự 
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câu thúc buộc ràng xảy đến.
Xin Chánh Phó Trị Sự và Thông Sự hãy ráng truyền 

Châu Tri nầy ra cho khắp trong Đạo hữu, tôi rất cám ơn.
Tòa Thánh, ngày 23 tháng 4 năm 1932.

CHÁNH PHỐI SƯ
Thượng Tương Thanh

(ký tên và đóng dấu)

NGÀY 18–5–NHÂM THÂN (DL 21–6–1932) VĂN THƯ CỦA ĐỨC QUYỂN 
GIÁO TỒNG GỞI NỮ CHÁNH PHÔI SƯ.

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Đệ thất niên)

Kính cùng Hiền muội Nữ Chánh Phôi Sư Hương 
Thanh, kiêm Chủ Trưởng Chức sắc nữ phái.

VŨNG LIÊM.
Hiền muội,
I. Tôi gởi theo đây cho Hiền muội xem:………………
II. Sau đây, tôi xin tỏ cho Hiền muội hay rằng, từ 

đây ai có sự chi phiền phức với một người nào mà có đủ 
bằng cớ và muốn báo cáo vối bề trên thì phải làm tờ kể 
các việc ấy ra, ký tên hẳn hòi rồi gởi cho bề trên xem xét, 
bề trên sẽ buộc người bị cáo phải làm tờ trả lời rõ ràng 
theo từ khoản, như vụ trên đây vậy, chừng ấy bề trên mới 
phán đoán.

Hiền muội hãy lập một cuốn sổ (kêu là sổ bìa đen) 
để ghi các điều lỗi của những người bị cáo, sau khi bề trên 
đã quyết định, đơn kiện thưa kêu nài và tờ trả lời cũng ghi 
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vô sổ, đặng đời sau ngó thấy rõ những người phàm tâm. 
Xét kỹ người cáo gian thì cũng phải bị vô sổ bìa đen vậy.

Tôi ước cuốn sổ nầy sẽ làm cho lòng người trong 
sạch. Quyển sổ ấy sẽ để lưu chiếu ngày sau cho đoàn hậu 
tấn biết rõ nết xấu của mỗi người, hầu tự sửa lấy mình.

Hễ ức thì thưa, có đơn từ, còn cấm không ai được 
nói hành nói lén, đem việc của người nầy nói lại với kẻ 
kia, thêu dệt cho có sự giận hờn, là kẻ vạch lá tìm sâu, ăn 
chúng nói vặt mà gieo ác cảm cho nhau, oán nhau vô cớ, 
thì bề trên khi hay đặng sẽ phạt liền kẻ ấy quì hương sám 
hối và ghi tên vào sổ bìa đen về tội vọng ngữ và muốn bứt 
mối thương tâm chia lìa ân ái.

Hiền muội hãy trích lục bổn thơ nầy từ khoản thứ 
II đến chót ra nhiều bổn, rồi gởi cho Chức sắc nữ phái 
được hay.

Hiền muội cũng nên lập một cái luật đạo cấm mấy 
việc nầy như cuốn Minh Cảnh Đạo tại thế, rồi dâng cho tôi 
phê chuẩn. Làm như vậy, mới trừ khử tánh tệ của người....

Hiền muội phải hiểu rằng, thời kỳ nầy tu thì phải 
lập việc chi có ích cho nhơn sanh thì mới được, chớ không 
phải ngồi mà từ bi luyện đạo, vv... Vậy, Hiền muội ráng 
hiệp cùng tôi lập luật chánh đáng cho phái nữ thì xong, 
phần việc của tôi và Hiền muội.

Nay kính.
Quyền Giáo Tông THƯỢNG TRUNG NHỰT.

*
Trích lục y bổn chánh và gởi cho chư Hiền muội Đầu 

Họ Tỉnh, Phó Đầu Họ Tỉnh, và Đầu Quận Đạo được hay.
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Xin chư Hiền muội phải thông cáo lời dạy trên đây 
cho chư đạo muội trong Tỉnh của Hiền muội làm đầu 
được rõ biết.

Nay kính.
Nữ CPS Chủ Trưởng Nữ Phái 

HƯƠNG THANH.

NGÀY 24–5–NHÂM THÂII (ĐL 27–6–1932) ĐỨC Q. GIÁO TÔNG RA CHÂU 
TRI VỀ SỰ THỬ ỈHÁCH CỦA CÁC ĐẤNG.

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 
(Đệ thất niên)

Tòa Thánh, ngày 24 tháng 5 Nhâm Thân (dl 27–6–1932)

Kính cùng Chư vị Thiên phong nam nữ, chư vị Chủ 
Thánh Thất, cùng Chức sắc và Đạo hữu lưỡng phái.

Chư Hiền hữu, chư Hiền muội,
Từ ba tháng nay, tôi mang bịnh, nên phải an nghỉ, 

không đặng gần gũi với chư Hiền hữu và chư Hiền muội.
Trong lúc tôi an nghỉ thì tôi có suy xét thây 3 phương 

diện trong căn bịnh của tôi:
1. Một phương diện là theo căn số của tôi năm nay phải 

mang nạn to mà nhờ có tu nên Trờĩ độ qua khỏi tai 
nạn, đều cũng phải mang bịnh ít lâu, ấy là cân công 
bình thiêng liêng.

2. Một phương điện thứ nhì nữa là tôi có tội với Thần 
Thánh Tiên Phật vì cầm mối đạo không vững nên 
phải đau trót tháng.

3. Một phương điện thứ ba là cơ thử Thánh coi có ngã 
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lòng đổi chí chăng và coi trong nền đạo có kết mối 
thương tâm bác ái chăng?

Phép Trời Phật mầu nhiệm, hư hư thiệt thiệt, chúng 
ta mang nặng xác phàm làm sao hiểu thấu.

Có lời Thánh giáo của Đức Lý Giáo Tông ngày mùng 
5–Canh Ngọ (24–12–1930) dạy rằng:

“Lão nên nói rõ rằng: Cơ thưởng phạt của Thiên 
thơ thì lắm điều trái hẳn với trí người tưởng tượng. 
Có nhiều khi lấy cơ thưởng của hữu hình mà làm hình 
phạt vô vi; mà cũng có khi lấy phạt hữu vi mà thưởng 
thiêng liêng công nghiệp. Vậy cái thưồng cái phạt của 
Lão dùng điều đình Thánh giáo nhiều khi chư Hiền 
hữu chư Hiền muội không phương thấu lý đặng, nên 
khá dè chừng, đừng vội luận nhẩm bàn khùng mang 
tội thiêng liêng rất uổng.”

Trong buổi tôi mang bịnh, tôi thấy rõ trong nền 
đạo có thân mật cùng nhau và bác ái với nhau lung lắm; 
Đạo hữu mỗi nơi xa Tòa Thánh không thể viếng thăm tôi 
đặng thì cũng đồng tâm rập trí với nhau đặng cầu nguyện 
cùng Đại Từ Phụ cho tôi mau lành mạnh đặng dìu dắt 
chư Đạo hữu lưỡng phái. Còn chư Đạo hữu lưỡng phái ở 
Tòa Thánh hay là ở gần Tòa Thánh cũng vậy, đều lắm công 
phu trong việc nuôi dưỡng tôi và thuốc thang không ngớt, 
không giờ khắc nào mà chị em anh em không lo cho tôi.

Hồi ở thế, tôi cũng gần nhiều bậc quan lớn, nghiệp 
cả ngôi cao, và gần nhiều nhà phú hào có sẩn tay chơn bộ 
hạ, nhứt hô bá ứng, mà mấy bậc ấy không đặng ân huệ 
của Trời ban, khiến cho nhơn sanh thương đều cả như 
tôi ngày nay vậy. Ấy là ân của Đại Từ Phụ ban cho những 
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người bỏ dữ theo lành, thuở nay trong nước Nam ta chưa 
thấy mối thương tâm nào như ngày nay vậy. Thiệt là từ 
hồi tạo Thiên lập Địa tới giờ, chưa thấy sắc dân nào được 
ân huệ như vầy.

Xin chư Hiền hữu lưỡng phái phải ráng chiêm 
nghiệm ân huệ quí báu vô giá cữa Thầy rưới cho trong 
nền Đạo. Trước qua sau tới cũng đều được vậy.

Tôi mới vừa đặng khỏe trong một tuần nay nên ráng 
đặt mấy lời cảm tạ lòng bác ái thương tâm của cả trong 
nền Đạo, cầu nguyện xin Đức Đại Từ Bi ban ân lành cho 
chư Đạo hữu lưỡng phái. Luôn dịp tôi xin cắt nghĩa cơ thử 
Thánh hơn một năm rồi cho chư Hiền hữu rõ:

Khi có một mình tôi lo việc hành chánh tại Tòa 
Thánh, tôi có gởi Châu Tri số 48 ngày 2–8–1930 cho chư 
Đạo hữu, tôi có nói trước rằng:

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
SỐ: 48 (Đệ ngũ niên)

Tòa Thánh, ngày 2 tháng 8 năm 1930. 
Kính cùng chư Đạo hữu lưỡng phái,
Buổi nầy là lúc thử Thánh, cho nên có xảy ra nhiều 

trở ngại bước đường của Đạo và tai nạn của chư Đạo hữu.
Vậy, chư Đạo hữu hãy giữ hết lòng gan dạ sắt của 

Thầy đã un đúc bấy lâu mà chống chỏi với những cơ thử 
Thánh đó, thì sẽ đi cùng bước Đạo.

Có nhiều Đạo hữu chẳng quản khó nhọc mà ra công 
đi khuyến nhủ chư Đạo hữu cho đặng tâm thành đức vẹn, 
ấy là một sự công quả rất lớn lao.
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Nay kính.
Thượng Đầu Sư Chưởng Quản Tòa Thánh

 THƯỢNG TRUNG NHỰT

*
Sau Châu Tri nầy mây tháng thì khiến có việc làm 

cho nền Đạo phải chinh nghiêng trắc trở, mường tượng 
như thuyền Bát Nhã bị bão tố chơi vơi giữa biển, người 
cầm lái phải ngất ngơ ngất ngưởng.

Thiên cơ phải vậy. Thầy có tiên tri ngày 20–6–Bính 
Dần, lời Thánh giáo của Thầy có in trong Thánh Ngôn 
Hiệp Tuyển trương 31 và 32.

Tôi cũng xin tỏ cho chư Hiền hữu rõ biết rằng khi 
Đức Lý Đại Tiên tái cầm quyền Giáo Tông, Ngài thấy 
Tà quái lẫn lộn trong nền Đạo nhiều lắm, nên Ngài làm 
cho chường mặt những người phá Đạo rõ ràng cho chư 
Đạo hữu ngó thấy mà xa lánh. Có Thánh giáo cũa Ngài, 
tôi xin sao lục dưới đây cho chư Hiền hữu xem tường tận:

 h [Yêu cầu xem TNHT, bài Thánh Ngôn ngày 16–8–Tân Mùi (dl 
1–8–1931): TNHT1–2HN, B 156].

Bởi Thiên cơ tiền định nên nền Đạo phải chịu truân 
chuyên cả năm rồi, cũng một phương khảo đảo làm cho 
chúng ta phải từ tâm mà xét lỗi của mình.

Tôi hằng nói: Nội trong nền Đạo, từ lớn chí nhỏ, 
ai cũng có lỗi, ai cũng có sai lầm, vì lòng nôn nóng lo cho 
Đạo không thành lập, sợ để trò cười nơi thế.

Từ bảy năm rồi, chúng ta đây như một đám học sinh, 
từ thuở nay bị trò đời dìu dắt, vùi trong cuộc vinh huê 
phú quí, ham mùi chung đỉnh, bả vinh hoa, tranh tranh 
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đấu đấu, khoe tài trí, có biết Đạo là gì? Tu làm chi? Nhờ 
Đại Từ Phụ thấy bầy con dại đang chui trong hang sâu 
vực thẳm, bị lượn sóng vô tình gần chụp lấp, Thầy ngồi 
Huỳnh Kim Khuyết chẳng an nên lo phần thức tình đám 
thơ ngây, lùa chúng ta vào trường học Đạo.

Bầy con hoang xa cách bấy lâu mới đem về đặng. 
Bởi câu “Phụ mẫu ái tử vô ngằn” nên cha khó dạy con, 
Thầy mới giao cho Đức Lý Đại Tiên dạy bảo mấy năm, 
sữa tánh hoang đàng táo bạo chút ít, kế tới kỳ thi chấm 
công quả, Đức Lý Đại Tiên sắp từ bực cho có đẳng cấp 
mà dạy thêm, ngõ hầu nhập trường cao đẳng, chớ nào có 
ai trong sạch lập thành chí Thánh.

Công lao của Ngài đáng mấy với lũ con hoang của 
Thầy. Tội câu kết muôn năm uế trược đầy mình, mới tắm 
ít gáo nước làm sao sạch đặng! Công trình Đại Từ Phụ 
như thế mà cũng chưa vừa lòng làng xa mã.

Than ôi! Có kẻ trốn trường bỏ học (nhập môn rồi 
không thờ Thầy không hành đạo) lắm người tính làm 
reo (grève), phá đạo, chuyên quyền tự lập, dỗ dành những 
người tâm thàrih đức vẹn theo mình, đặng tôn mình là 
một tôn sư tại thế. Tội tình biết mấy! Xa Thầy tách bạn, 
theo tình mới, bỏ nghĩa xưa, là người phi nghĩa. Dưỡng 
nhơn chi ác, bán cú phi ngôn tổn bình sanh chi đức.

Biết như vậy, chớ tôi vừa thức tỉnh, nghĩ lại ai cũng 
còn mang nặng xác phàm, sao cho khỏi lầm lạc, nên tôi 
cũng cất đầu lạy xin anh em, chị em dứt tánh phàm, rèn 
lòng nhẫn nại, khỏa lấp các việc tình tệ xưa nay, trở lại 
Tòa Thánh, thìn lòng học đạo, ngõ hầu trở về cùng Đại 
Từ Phụ, kẻo người trông đợi.
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Tôi cũng phát nguyện cùng Ngọc Hư nghiêng vai 
gánh vác tội chung của chúng ta hết, dầu tôi phải chuyển 
thế đời đời công quả đặng chuộc tội cho cả thảy các con 
của Thầy thì tôi cũng cam lòng chịu, miễn cho cả thảy về 
cùng Thầy, thì tôi cũng phỉ nguyện ở chốn nầy độ chúng.

Lòng trông Đạo hữu thứ dung,
Hiệp nhau lo đạo, hưởng chung phước Trời.

Nay kỉnh đốn.
Thượng Đầu sư THƯỢNG TRUNG NHỰT

NGÀY 30–5–NHÂM THÂN (ĐL 3–7–1932) ĐỨC Q. GIÁO TỖNG RA VĂN 
THƠ CĂN DẶN CẤN THẬN VIỆC CƠ BÚT VÀ NHẮC LẠI CÁC GIAI ĐOẠN 

KHÓ KHĂN CÂA ĐẠO ĐÃ TRẢI QUA.

Văn thư nầy rất dài, chia ra làm nhiều đoạn, xem đây 
là lời tâm sự của người Anh Cả đối với đàn em bổn Đạo, 
đầy tình thương mến, cho biết tại sao Ngài phải nhiều 
lần cấm Cơ Bút tràn lan trong Đạo. Ngài cũng thuật lại 
các giai đoạn khổ khăn trong đường Đạo đã trải qụa cho 
đến ngày hôm nay, Ngài vẩng lịnh Đức Chí Tôn trở về 
Tồa Thánh Tây Ninh chưởng quản Tòa Thánh, để lần 
lần củng cố nền Đạo.

Chúng ta lần lượt xem qua các giai đoạn nầy:

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Đê thất niên)

Tòa Thánh, ngày 3–7–1932 (30–5–Nhâm Thân).
Kính cùng chư vị Thiên phong,  

chư vị Chủ Thánh Thất,  
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chư vị Chánh Phó Trị Sự và Thông Sự,  
chư Đạo hữu lưỡng phái.

Chư Hiền hữu,
Đời thường tồn vong ưu liệt,
Đạo có động tịnh chuyển xây.
Từ thử nền Đạo truân chuyên biết mấy, nào cuộc thử 

Thánh vì công bình thiêng liêng phải vậy, lắm lúc bị thế tình 
biếm nhẻ chê bai, đòi phen gặp nội biến, khiến chư Hiền 
hữu ưu sầu đổ lụy thẩm bâu! Mấy cuộc giông tố qua rồi, 
mới thấy rõ tâm thành đức vẹn của Đạo hữu lưỡng phái, 
gan đồng dạ sắt của Thầy un đúc bấy lâu không dời đổi.

Thiệt là: 
Chí hào kiệt trí tri dễ núng,
Dạ anh hùng trài trại không lay.

Vậy mới gọi là người thỉ chung như nhứt, dầu chết 
cũng thủ trung giữ hiếu. Người như vậy dầu không biết 
Đức Từ bi đi nữa thì Ngài cũng tầm mà rước về đặng 
ban ân huệ cho.

Ấy là nền Đạo mới qua rồi.
Mấy việc đã xảy ra buộc tôi phải lục tả ra đây những 

lời châu ngọc của Thầy, của các Đấng thiêng liêng đã dạy 
hồi ban sơ và những lời khuyên nhủ của Chức sắc Thiên 
phong hành chánh, điều đình nền Đạo.

*
VIỆC CƠ BÚT

Thầỹ hằng nhắc tôi hồi buổi ban sơ:
“Dầu một Chí Thánh hạ trần mà trong Thiên thơ 
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không định để cầm bút cho Thầy truyền đạo thì Thầy 
củng không dùng.”

Thánh giáo nầy chỉ cho ta hiểu rõ rằng:
Cơ truyền đạo khác hẳn với cơ bút khác.
Trước khi Đạo khai thì nhiều người lập đàn cầu 

Tiên Phật đặng xin thuốc chữa bịnh hay là hỏi việc gia 
đình thế sự. Mỗi lần lập đàn thì trầm hương nghi ngút, 
bông hoa rực rỡ, ăn chay nằm đất mấy ngày rồi khẩn cầu 
Tiên Phật. Tiên Phật thấy lòng thành cầu nguyện mới từ 
bi giáng dạy, cho thấy huyền diệu và mầu nhiệm thiêng 
liêng. Ấy là Cơ thế.

Còn Khai Đạo thì có Thiên cơ tiền định, mấy vị phò 
loan thì có định trong Thiên thơ.

Chẳng vậy sao nhiều người trường trai giới sát chơn 
tu mà Thầy không biểu phò loan cho Thầy truyền Đạo, 
còn mấy vị phò loan của Hiệp Thiên Đài, Thầy không phú 
việc chánh trị của Đạo?

Nếu ai cũng phò loan truyền Đạo được thì chữ 
Thiên cơ không giá trị, nội hoàn cầu cũng phò loan lập 
ĐĐTKPĐ, như vậy mới ra sao há???

Việc thế thì cũng có các tư kỳ phận, việc Đạo lớn lao 
tối trọng tối quí thì cũng phải có riêng phần tiền định.

Tôi xin sao lục Thánh Ngôn về việc Cơ Bút ra đây 
cho chư Hiền hữu xem tường tận.

 h  (Yêu cầu xem TNHT bài Thánh Ngôn ngày 29–6–Bính Dần 
(7–8–1926) [TNHT1–2HN, B 26]

*
Lục rút Thánh Ngôn của Đức Lý hồi ban sơ:
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Ngày Thứ bảy, 15–1–1927.

THÁI BẠCH

Hỷ chư Đạo hữu, chư Đạo muội, chư chúng sanh.
Chư Đạo hữu bình thân……………………………………
Đạo của Thầy ngày nay và từ đây sắp tới, nhơn loại 

hoan nghinh lắm đó. Lão rất vui mừng thấy hạnh của 
chư Hiền hữu, công quả ữong lúc Tam Kỳ Phổ Độ nầy 
lắm nỗi nặng nề.

Mười phần nhơn sanh, chư Hiền hữu phải độ tới 
chín. Than ôi! Hễ Đạo càng thạnh thì nghịch lại càng 
nhiều. Trên Chánh phủ hằng để mắt nghi nan, dưới bọn 
ma hồn quỉ xác theo kích bác. Chư Hiền hữu phải chịu và 
sẽ phải chịu hổ nhục trăm điều. Nếu Lão có lời căn dặn 
là thấy sự cực nhọc của chư Hiền hữu muốn toan cất bớt, 
nên phải dặn lấy sự cẩn thận nhịn nhục dè dặt mà hành 
đạo. Chánh phủ hằng dòm hành chư Hiền hữu.

Nghĩ nỗi buồn cười …………………………………………
Trị nhi vô giáo, nay đặng hữu trị hữu giáo mằ lại 

nghi nan. Ấy cũng một lũ phàm.
Lão khen nhiều người chẳng kể quyền cao tước trọng,  

phế trọn sự đời mằ hành đạo, nhứt là người đương thời 
dưới quyền Chánh phủ, như hai cột Đạo lằ TƯƠNG và 
TRANG, kế nữa người đại công là HÓA. Chẳng cần 
phải nói đến mấy em nhỏ chịu cực nhọc cùng Đạo trăm 
điều. Khen thay! Dường ấy mà chẳng một lời than thở.

Lão mới để dạ lo lường, nếu Lão nói rõ ra, e cho chư 
Hiền hữu phải kinh khủng sợ sệt, nên dặn rằng: Đạo vốn 
nơi Cơ Bút mà phát thành. Vậy Lão khuyên cẩn thận 



ĐẠO LỊCH 7: Năm NHâm THâN (1932)

360

cho lắm.
Đời với Đạo chẳng đồng, tuy biết có Đời mới có 

Đạo, có Đạo mới nên Đời, nhưng Đạo Đời hằng nghịch 
lẫn. Vậy Lão tì thí như trong bọn chư Hiền hữu muốn 
phản loạn, nắm cơ viết đùa ra hay là quỉ nhập, viết ra rằng: 
Thầy xúi chư hiền hữu làm giặc, thi Đạo phải thế nằo? 

Thượng Trung Nhựt trả lời: Như có Thánh Ngôn 
bất chánh thì chư đệ tử không tuân theo.
Cười... Nếu nói dễ dàng dường ấy còn luận đến làm 

gì. Như Lão chẳng vì lời Thầy dặn bảo, thì đã cấm Cơ Bút 
rồi. Vậy Đạo chưa thành, Lão kỳ tới cuối tháng 6 năm tới 
thì cấm tuyệt Cơ Bút phổ độ, sắp đặt lại: Dạy đạo thì có 
Cư, Tắc phò loan, Đại đàn thì có Đức, Hậu, Mỹ Ngọc và 
Sang phò, còn kỳ dư dùng khai Tiểu đàn mà thôi, nghe à! 

Chẳng phải vậy gọi chắc, chánh trị muốn thế nào 
thì đặng thế ấy, nhứt là quốc gia chư Hiền hữu còn dưới 
quyền Chánh phủ lang sa cai trị. Lão tưởng chẳng nói thì 
chư Hiền hữu cũng đủ hiểu, mấy đứa nhỏ là mấy tướng 
soái của Thầy lập thành đạo. Vậy cứ tuân y theo lời Lão 
dặn, nếu muốn chắc nữa thì cứ đem chúng nó cả thảy là 
15 đứa với Mỹ Ngọc mà tuyên bố cho cả quốc dân biết thì 
đủ, nhưng lão dặn thêm một điều nầy là còn cả thảy mấy 
em chẳng phải phò loan đặng huyền diệu hết, như kể ra 
thì có 3 cặp mà thôi, còn các cặp khác phải cẩn thận cho 
lắm, vì thần chúng nó không đủ trọn mà cầm tánh mạng 
nhơn sanh, hay là ngăn ngừa tà ma quỉ mỵ xung nhập, 
nghe à! Thăng.

 � (Lục rút y bổn chánh).

*
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Còn nhiều Thánh Ngôn dạy về Cơ Bút, tôi không 
thế đem ra đây cho choán giấy.

Luôn dịp, tôi cũng lục rút ra đây những lời của Đức 
ALLAN KARDEC là ông Tổ của việc Cơ Bút bên Thái 
Tây than trong cuốn sách “Le lỉvre des Médiums” của Ngài, 
những điều rất khó khăn trong việc Cơ Bút.

Người Âu Mỹ học việc chi cũng tầm cho thấu đáo 
tôn chỉ chớ không phải biết niệm chú vẽ bùa mà đốt rồi 
dám xưng là Pháp sư. 

“Quelques personnes auraient désiré que nous 
publions un manuel pratique très succinct, contenant un 
peu de mots r indication des procédés à suivre pour entrer 
en communication avec les Esprtits, elles pensent qu’ un 
livre de cette nature pouvant, par la modicité de son prix, 
être répandu à profusion, serait un puissant, moyen de. 
propagande en multipliant les mediums; quant à nous, 
nous regarderions un tel ouvrage comme plus nuisible qu’ 
utile pour le moment du moins. La pratique du Spiritisme 
est entourée de beaucoup de difficulty s, et, n’ est pas 
toujours exempte d’inconvénients qu’une étude sérieuse 
et complète peut seule prévenir. II sera done à eraindre qu’ 
une indication trop succincte ne provoquât des expériences 
faites avec légèreté, et dont on pourrait avoir lieu de se 
repentir; ce sont de ces choses avec lesquelles il n’ est ni 
convenable ni prudent de jouer, et nous croirions rendre un 
mauvais service en les mettant à la disposition du premier 
étourdi venu qui trouverait plaisant de causer avec les 
morts. Nous nous adressons aux personnes qui voient dans 
le spiritisme un but sérieux, qui en comprennent toute la 
gravité, et ne se font pas un jeu des communications avec 



ĐẠO LỊCH 7: Năm NHâm THâN (1932)

362

le monde invisible....
A ces considerations nous en ạịouterons une très 

importante, c’ est la mauvaise impression que produit sur 
les personnes novices ou mal disposées la vue d’ ẹxpériences 
faites, légèrement et sans connaissance de cause; elle ont 
pour inconvenient de donner du monde des Esprits une idée 
très fausse et de prêter le flanc à la raillerie et à une critique 
souvent fondée, c’ est pourquoi les incrédules sortent de 
ces reunions rarement convertis et peu disposés à voir un 
côté sérieux dans le spiritisme. L’ ignorance et la légèreté 
de certains médiums ont fait plus de tort qu’ on ne le croit 
dans 1’ opinion de beaucoưp de gens.”

 � (Pour extrait conforme).

*
Lời khuyến nhủ và Châu Tri cùa Thiên phong hành 

chánh điều đình Đại Đạo đạy về Cơ Bút:
Chợ Lớn ngày 1–6–1927.

Lời cho đạo huynh rõ:
Tôi đã nghe rằng, nhiều Đạo hữu ham mộ Cơ Bút 

rồi tập ngang làm cho xảy ra nhiều chuyện lôi thôi, đến đỗi 
bị quỉ nhập mà điên, như một Đạo hữu ỏ Thuộc Nhiêu 
(Mỹ Tho) và hai Đạo hữu nữa ỏ Vĩnh Lộc (Gia Định). Vậy 
từ đây, tôi nhứt định cấm tuyệt Cơ Bút khắp nơi, nếu ai 
cải lời, còn dùng Cơ Bút nữa thì tôi hội Tòa Tam Giáo 
xin trục xuất ngoại đạo, rồi sẽ gởi tên lên cho chánh phủ 
biết, chừng ấy có bề gì đừng trách.

Xin đạo huynh mời nhóm chư Chức sắc sở tại lại, 
buộc phải ký tên vào tờ nầy, rồi gởi trả lại cho tôi, còn 
một tờ, đạo huynh giữ lấy. Ai không tuân lịnh sẽ bị buộc 
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tội, chiếu theo điều lệ 27, 28, 29 và 30, 31 trong Tân Luật, 
Chương thứ VII.

Ký tên: THƯỢNG TRUNG NHỰT.

*
HỘI THÁNH TÂY NINH, ngày 15–7–1929.

CHÂU TRI
Cho các Chức sắc Thiên phong nam nữ 

và các Chủ Thánh Thất, Nam Kỳ.

Kính lời cùng các Đạo hữu nam nữ đặng rõ:
Về Cơ Bút là một việc quốc cấm, thì đã có Châu 

Tri, Cáo bạch. Thượng Đầu Sư nghiêm cấm tuyệt, lại có 
Thánh Ngôn của Đại Từ Phụ chỉ rõ việc Cơ Bút là việc 
tối trọng, mình chẳng nên dùng mà cầu vui với nhau, vì 
tà quái hay thừa dịp nhập vào làm cho người phò cơ phải 
điên cuồng và cả nhà phải bịnh hoạn, đau ốm, hoặc làm 
cho phò cơ chấp bút mê muội rồi viết ra nhiều bài không 
nghĩa lý chi hết, không đáng tin chút nào mà lại còn đem 
truyền bá ra làm cho người ngoài đạo chê bai kích bác nữa. 
Ấy ià một việc đại tội với Đức Chí Tôn, còn theo phép 
nước, mình cũng phải bị tội trái lịnh.

Đức Chí Tôn đã định còn dùng có 3 cặp phò cơ, 
nghĩa là 6 người mà thôi, mà nay còn 5 người vì mất hết 
1. Tên tuổi các vị ấy đã có khai cho chánh phủ biết rồi.

Vậy xin chư Đạo hữu tự hậu chẳng nên tin Thánh 
Ngôn nào không phải của Tòa Thánh truyền ra và không 
có 3 chúng tôi ký tên vào……………………………………
 Chánh Phối Sư Quyền Thượng Chánh Phối Sư  Chánh Phối Sư
 (ký tên) (ký tên) (ký tên)
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 THÁI THƠ THANH THÁI CA THANH  NGọC TrANG THANH

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 
(Năm thứ tư)

Tòa Thánh Tây Ninh, ngày 7–1–1930. 

CHÂU TRI

Kính lời chư Đạo hữu nam nữ đặng rõ:
Châu Tri đề ngày 15–7–1929 và các Châu Tri trước 

có cấm: 
1. Việc Cầu cơ chấp bút.
2. Truyền việc Luyện đạo.
3. Thâu góp tiền bạc của bá tánh

mà nay nghe cũng còn có nhiều Đạo hữu cải lịnh.
Nên nay nhắc lại một lần chót cho chư Đạo hữu biết, 

nếu ai còn vi lịnh nữa, tra xét đủ bằng cớ thì Hội Thánh 
không nhìn nhận là Đạo hữu. Bởi các việc cấm trên đây 
có can hệ với quốc sự, không thể để cho nhà nước phải 
nhọc công dòm ngó vì mình.

Xin các Đạo hữu Đầu Họ và Chủ các Thánh Thất 
phải truyền rao Châu Tri nầy ra và phải đọc tờ Châu Tri 
ngày 16–7– 1929 cho các tín đồ nghe mỗi kỳ đàn, rồi buộc 
phải kỷ tên vào bổn vi bằng gởi lên Tòa Thánh xem rồi 
sẽ trả lại 1 bổn.

Hiệp Lý Cửu Viện Chánh Phối Sư 
NGỌC TRANG THANH.

*
Tại sao nguồn Đạo phát tại Tây Ninh?
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Kinh sách xưa nay là Thánh Ngôn từ ban sơ cũng 
chỉ rõ, Đạo phát ư Đông.

Như mấy câu sau nầy chỉ rõ cớ ấy:
“Ánh thái dương giọi trước phương Đông.”
(De V Orient, F Occident voit poindre r aurore).
Hồi ban sơ, Bàn cổ sơ khai, đạo Phật, Tiên, Thánh 

khai cũng tại miền Á Đông phát ra trước. Chừng đạo 
truyền qua Thái Tây, cũng phát ra tại Asie-Mineure (Tiểu 
Á) là hướng Đông của Âu châu,

Tây Ninh là Đông phương của Nam Kỳ. Bởi cớ ấy 
và Thiên cơ tiền định, nên Đạo khai tại Tây Ninh y như 
mấy lời Thánh Ngôn sau đây:

“Ngày mùng 1–8–Bính Dần (7–9–1926).

CAO ĐÀI 

Thầy, các con. 
Trung, con nghe,
Con biết rằng Tòa Thánh, Thầy phải lập tại Tây 

Ninh, Thầy đã cho con hiểu là Thánh địa nữa.
Nguồn Đạo Thầy do nơi đó mà xuất thấu thế gian……
Hồi năm Bính Dần ngày Nguơn đán, có đàn trong 

chùa Phật tại làng Long Hòa (Rạch Kiến) Chợ Lớn.
Thượng Tương Thanh, Thượng Hóa Thanh và 

Thượng Hoa Thanh chứng đàn. Sau khi Tam giáo Chủ 
giáng cơ, Thần Hoàng làng Long Hòa giáng cho bài thơ 
nầy:

Thần tải lộ an độ chúng sanh 
Hoàng Thiên nhứt nhãn đáo thiền thanh.
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Lơng Thành chí hiệp tùng chơn đạo,
Hòa nhã hiệp đồng thị thái khanh.

(Long Thành: làng Long Thành là chỗ lập Tòa Thánh 
bây giờ)

Tự nơi Trời định, nào có ai dám ôm giành Đạo ca 
củm cho mình đặng.”

*
Trong mấy năm ban đầu, sau khi Khai Đạo tại Gò 

Kén, phận tôi phải Đông xông Tây đục, đi nâng đỡ đức 
tin của chư Đạo hữu các nơi, Hộ Pháp phải đi mở Đạo tại 
Kim Biên, để cho Thượng Phẩm điều đình Tòa Thánh với 
anh Thái Bính Thanh giúp việc, còn anh Ngọc Lịch Nguyệt 
thì điều đình Vĩnh Nguyên Tự và lên xuống Tòa Thánh.

Trong lúc ây, tại Tòa Thánh, hồn Đạo thạnh hành, 
chùa rách Phật vàng, lều tranh xịch xạc, giạu le thưa thớt, 
Thánh địa hoang vu rừng rậm mà trọn câu phổ độ, người 
tới Tòa Thánh tầm Đạo dư muôn.

Tuồng đời ấm lạnh biết bao! Trong Đạo tranh giành 
lẫn nhau, người hiền phải lui chơn thối bước.

Hơn một năm kế đó, hồn Đạo đìu hiu, Tòa Thánh 
thưa người lui tới, thuyền Bát Nhã gần xa bến.

Trống Lôi Âm tiếng giục cơn sầu!
Chuông Bạch Ngọc hơi reo đoạn thảm!

Đấng Chí Tôn dạy tôi phải về chưởng quản Tòa 
Thánh, và ngày 15–4–1928 (âl 26–2-nhuần- Mậu Thìn), 
trước khi tôi về Tòa Thánh, Thiên phong ở Tòa Thánh 
có cầu Đức Lý Giáo Tông chỉ dạy công việc, vì nền Đạo 
truân chuyên:
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 � Phò loan: Hộ Pháp – Thượng Phẩm.
 � Hầu bút: Phối Sư Thái Bính Thanh.

THÁI BẠCH

Xin mời Chức sắc cửu Trùng Đài có mặt tại đây 
ngày nay vào hầuLão;

Hộ Pháp Hiền hữu, xin nghe:
Chẳng phải Lão binh vực Cửu Trùng Đài của Lão, 

Hiền hữu kiếm sẽ thấy kẻ tội nhơn ấy về bên Hiệp Thiên 
Đài của Hiền hữu. Vậy thì quyền hành của Hiền hữu thế 
nào mà trách Lão[1]?

Chức sắc của Lão vì ám muội mà nghe lời đó vậy 
thôi, còn những kẻ Hiền hữu kể tên trong sớ, Lão đã chán 
biết, để thỉnh thoảng Hiền hữu sẽ thấy hình phạt dành 
cho chúng nó.[2]

Thái Bính Thanh, Hiền hữu nói lại với Thượng Trung 
Nhựt rằng: Lão nhượng trọn quyền Giáo Tông lại cho 
người cho đến ngày HTĐ nhìn CTĐ rồi Lão sẽ hành 
chánh, nghe à! Lão ban ơn cho chư Hiền hữu và chư 
Hiền muội. T

hăng.

Tôi vâng lịnh Đại Từ Phụ và Đức Lý Giáo Tông về 
chưởng quản Tòa Thánh, lần lần công đồng với Chức sắc 
Hiệp Thiên Đài và Cửu Trùng Đài đã phế đời hành đạo, 
về Tòa Thánh lo Đạo cùng tôi, một ít lâu, nền Đạo mới 
vượng, thạnh hành như xưa. Chức sắc Thiên phong và 

[1] Vì Hộ Pháp có thượng sớ, than sao Đức Lý Giáo Tông không 
hành phạt mấy Chức sắc Cửu Trùng Đài phá Đạo.
[2] Ít lâu kế đó, nhiều vị bị Thiên khiển.
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Đạo hữu lưỡng phái về Tòa Thánh lo Đạo, lập công bồi 
đức. Thiệt là nhờ ơn Đại Từ Phụ nên châu về Hiệp Phố.

Đức Lý Giáo Tông thấy vậy mới tái cầm quyền, dạy 
sửa trị trong Đạo, dạy lập Tòa Tam Giáo đặng khuyên răn 
nhau tại thế, ngõ hầu tránh khỏi tội thiêng liêng. Ngài đã 
giảng dạy rõ việc ấy. Có Thánh giáo như vầy nữa:

Nơi Ngọc Hư còn đang định án,
Chiếu chỉ phân cho hẳn tội tình.

Nếu không tuân luật hữu hình[1],
Vô vi trừng trị ai binh đặng nào.

Thứơng Chí Tôn lòng đau than thở,
Lo liệu phương day trở cơ đời.

Thế đương biến cuộc đổi dời,
Lấy khuôn khảo tội cho người ăn năn.

Xưa coi nhẹ lời răn đạo đức,
Nay cam tâm ngậm ức nuốt oan,

Trừ hung mở cuộc dấy loàn,
Kẻ không nhìn Đạo, nhập hàng yêu tinh.

Cả bọn mình đây đều tội lỗi dẫy đầy, Trời lập thế cho 
ăn năn sám hốì tại thế cho khỏi ghi tội nơi Thiên đình.

Thương hại cho những người ngoan ngạnh, vì một 
đốm lửa lòng không từ tâm nhẫn nại mà sanh ra nhiều 
điều bi thảm cho đến đỗi, xúi những người chở bí, bầu, 
khoai, bắp tới giúp Tòa Thánh trong buổi cơ cẩn, vào đơn 
tòa án, mà kiện thưa. Mấy điều ây có nâng khí phách của 

[1] Tòa Tam Giáo để răn nhau, nếu ai tuân thì khỏi Thiên điều, ai 
khộng tuân thì bị Thiên điều trừng trị, ấy là từ bi của Thầy lập thế 
cho mình khỏi tội Thiên đỉnh.
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người Nam lên được cao thượng quảng đại chăng? Nghĩ 
mà tủi, nghĩ mà thương không ngưng giọt lụy! Biết chừng 
bao thoát khổ?

Vì Đạo hữu ngoan ngạnh quá lẽ, không lễ nghĩa 
khiêm cung, xưng bá xưng hầu, độc quyền lừng thế, nên 
Thầy mới giáng dạy tôi mấy điều sau nầy:

 ¾ Ngày 18–10–1931 (âl 8–9–Tân Mùi), 22 giờ.

THẦY

Con Trung, Thầy dặn con phải nhớ nghe: cả luật 
điều phải có nghiêm, tất dưới chẳng phải trị trên, mà là 
trên trị dưới.

Con nên tỏ cùng khắp rằng: Thầy không thể nhìn 
các Chức sắc phản loạn bởi danh Thầy, ấy là đồng tử mạo 
danh mà gây đảng phái. Thầy cấm các con chẳng đặng 
nhìn nhận Chức sắc của chúng nó phong.

Con hiểu rằng nhơn sanh lầm lạc vì đanh Thầy lắm.
Vậy phải tuyên bố ra cùng khắp nơi những điều giả 

dối ấy.
Thượng Trung Nhựt bạch: Con sẽ dạy 3 Chánh Phối 
Sư viết thơ cho chánh phủ biết mình không nhìn nhận 
mấy Thánh Thất không tùng Tòa Thánh và lập sổ 
Thiên phong có hồng thệ của Tòa Thánh nhìn nhận gởi 
cho mấy Chủ Thánh Thất vầ Đầu Họ Đạo rõ. Người 
không có trong sổ ấy là mạo quyền.
Phải. Cả mấy điều con đã làm, Thái Bạch đều khen 

ngợi lắm. Thầy ban ơn cho mấy con. 
THĂNG.

*



ĐẠO LỊCH 7: Năm NHâm THâN (1932)

370

Tôi lấy lời tâm huyết tỏ hết nguồn cơn trong Đạo, 
xin chư Đạo hữu lưỡng phái lấy trí thức mà phán đoán 
các việc trong nền Đạo.

THƯỢNG TRUNG NHỰT.

NGÀY 11–6–NHÂM THÂN (ĐL 14–7–1932) THẦY HỎI 2 NGÀI TRUNG VÀ 
TẮC: TẠI SAO ÔNG CA PHẢN ĐẠO?

 � Phò loan: Hộ Pháp – Tiếp Đạo.

THẦY

Các con,
Cười... Thầy đến cùng các con chỉ trông cậy có một 

điều là làm phương nào cho các con đặng thiệt lòng thương 
yêu hòa thuận cùng nhau.

Thầy đã hết lời khuyên dạy buổi đầu, lại để lời tiên 
tri dặn bảo, mà các con chẳng biết vâng lời, cứ gây đoan 
những điều hờn giận, dối trá, gạt nhau, đòi phen lại dám 
mượn danh Thầy mà làm lợi khí.

Thầy hỏi: Thằng Ca nó phản Đạo là tại cớ nào?
Nói Thầy nghe thử.
Bạch: …………………………………………………
Không phải vì yậy mà thôi, mà tại gương xấu của các 

con, phản phúc lẫn nhau, nhục mạ lẫn nhau, mưu hại lẫn 
nhau, giành giựt quyền hành, gây điều bất chánh, đến đỗi 
Hiệp Thiên Đài cũng thế.

Tắc, con nghe rõ: Nhiều đứa dùng cơ bút mà làm 
ngọn đao thương đặng sát phạt, mắng chửi nhau, ngày 
nay mới làm mối oan khiên cho Tà Thần bắt chước.
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Hại thay cho một nền tôn giáo chơn chánh dường 
nầy, bị phàm tâm của các con, đã ra ô trượe.

Thầy hỏi: Các con có biết phương pháp nào thắng 
nổi Tà quyền? Nói cho Thầy nghe.

Thượng Trung Nhựt bạch: Bây giờ còn bao nhiêu 
tùng luật Tòa Thánh thì phải nhứt tâm hiệp một.
Trúng đó con, song phải đặng như lời con nói đó 

thì tự bảy năm nay Đạo ắt hoàn thành. Cái giả tâm của 
nhiều đứa làm cho trở ngăn đường Đạo.

Thầy đã thấy trong Thiên thơ, tội tình mỗi đứa, 
Thái-Bạch đã giao nạp cho Ngọc-Hư-Cung rồi, đã đủ mặt 
Cửu-Trùng-Đài và Hiệp-Thiên-Đài, đều có hết.

THĂNG

NGÀY 15–7–NHÂM THÂN (DL 16–8–1932) TÒA TAM GIÁO CTĐ ĐỊNH ÁN 
CÁC CHỨC-SẮC VI PHẠM LUẬT ĐẠO.

ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ 
(Đệ Thất Niên)

(Sao lục Án Tòa Tam Giáo xử ngày 16–8–1932)
Tuân y theo Thánh-Giáo Đức Lý Giáo-Tông, Nghị 

Định ngày mùng 3–10–Canh Ngọ.
Chiếu theo Đạo Nghị-Định của Hộ-Pháp và lời 

phê chuẩn của Giáo-Tông ngày 3–10–Canh Ngọ, thiết 
lập Tam Giáo Tòa.

Tam Giáo Tòa Cửu-Trùng-Đài (Kỳ thứ tư)

Tại Tòa-Thánh Tây-Ninh ngày Rằm tháng 7 năm 
Nhâm Thân (dl 16–8–1932), xử các vụ và kết án như sau  đây:
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NAM PHÁI:

Tên Họ Chức Định Án

1� Thượng Phú Thanh Lễ Sanh
Phải ăn năn sám hối thọ tội 
cùng chúng sanh (Hình phạt 
9)

2� Trần Đạo Quang Chg Pháp Ngưng quyền 1 năm (H.p. 5)
3� Thái Ca Thanh Phối-Sư Ngưng quyền 3 năm (H.p. 4)

NỮ PHÁI

Tên Họ Chức Định án

1� Lê Thị Ngân Phối Sư Phải về TòaThánh học đạo 
(Hp8)

2� Bùi Thị Giàu Giáo Sư Tha bổng.

3� Đào Thị Bốn Giáo Sư Đình lại và thông cho Hội 
Thánh xét phong hàm tước.

4� Huỳnh Thị Hồ Giáo Sư Giáng cấp xuống tín đồ. (Hp2)

5� Tống Thị Gẫm
Giáo 
Hữu –nt–

6� Huỳnh Thị Chín –nt– –nt–
7� Nguyễn Thị Gần –nt– –nt–
8� Tẳn Thị mầu –nt– –nt–
9� Nguyễn Thị mãng –nt– –nt–
10� Dương Thị Hợi –nt– Định kỳ tới.
11� Phạm Thị Thôi –nt– –nt–
12� Trương Thị Tròn –nt– –nt–
13� Nguyễn Thị Sửu –nt– –nt–
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14� Thái Thị Kiều –nt– –nt–
15� Đặng Thị Ngân –nt~ –nt–
16� Trần Thị Chọn –nt– Tha bổng.
17� Huỳnh Thị yến –nt– –nt–
18� Cao Thị Anh –nt– Giáng cấp xuống tín đồ (Hp 2)
19� Cao Thị Huấn –nt– –nt–
20� Đặng Thị Diên –nt– –nt–
21� Đặng Thị Tý –nt– –nt–
22� Dương Thị Giầu Giáo Hữu Ngưng quyền 1 năm. (Hp 5)

23� Lương Thị Sây Lễ Sanh Trục xuất (Hpl)

24� Dương Thị Ngại –nt– Tha bổng

25� Nguyễn Thị Thanh –nt– –nt–

26� Đặng Thị Sô –nt– –nt–

27� Đặng ThỊ mùi –nt– Giáng cấp xuống tín đồ. (Hp2)

28� Tăng Thị Liêng –nt– –nt–

29� NguyễnThị Liễng –nt– –nt–

30� Cao Thị Năm –nt– –nt–

31� Trần Thị Trinh –nt– –nt–

32� Võ Thị Tước –nt– Ngưng quyền 1 năm. (HP 5)

33� Lê Thị Được –nt– –nt–

34� Nguyễn Thị Anh –nt– –nt–

35� Nguyễn Thị Đều –nt– –nt–

36� Phan Thị Gần –nt– –nt–

37� Lý Thị Đọt –nt– –nt–

38� Nguyễn Thị Sanh –nt– Định kỳ tới.
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39� NguyễnThị Thơm –nt– –nt–

40� Ly Thị Kiều –nt– –nt–

41� Lê Thị Hiển –nt– –nt–

42� Nguyễn Thị Hộ –nt– –nt–

43� Le Thị Huê –nt– –nt–

44� Trần Thị Bền –nt– –nt–

45� Nguyễn Thị Nhiều –nt– –nt–

46� Lê Thị Phòng –nt– –nt–

47� Lâm Thị Lài –nt– –nt–

48� Huỳnh Thị Liêng –nt– –nt–

49� Huỳnh Thị Thương –nt– –nt–
50� Trần Thị Thế –nt– –nt–

Làm tại Tòa Thánh Tây Ninh, Rằm tháng 7 năm Nhâm Thân.
CHÁNH TÒA

Quyền Lục Sự Quyền Giáo Tông
Phạm Văn Ngọ Thượng Trung Nhựt

Phần cuối là cách thức thi hành Bản án được ghi 
như Bản án kỳ trước.

NGÀY 24–7–NHÂM THÂN (DL 25–8–1932) CPS NGỌC TRANG THANH 
RA CHÂU TRI 42: NGƯNG CHỨC PHỐI SƯ THÁI CA THANH 3 NĂM.

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Đê thát niên)

SỐ: 42
NGỌC CHÁNH PHỐI SƯ
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kiêm Chù Truồng Chức sắc nam phái.

Chiếu theo Đạo Nghị Định số 4 lập ra ngày mùng 
3–10– Canh Ngọ (dl 22–11–1930), điều thứ 2, thứ 5 và thứ 
7, định quyền hành của Ngọc Chánh Phối Sư;

Nghĩ vì khi nhập môn cầu Đạo thì Phối Sư Thái Ca 
Thanh có minh thệ như sau đây: “Biết một đạo Cao Đài 
Thượng Đế mà thôi, chẳng đổi dạ đổi lòng, hiệp đồng chư 
môn đệ, gìn luật lệ Cao Đài……. “

Nghĩ vì ngày mùng 1–9–Mậu Thìn (dl 13–10–1928), 
nơi Ngọc đàn lập tại Thánh Thất Thủ Đức cho Thiên 
phong hồng thệ thì Thái Ca Thanh có lập thệ rằng: “Nhứt 
nhứt do một lịnh Thầy, chẳng dám chuyên quyền mà chia 
phe lập phái...”

Nghĩ vì tôn chỉ của Đạo buộc cả môn đệ của Chí 
Tôn phải hòa thuận nhau, phải tuân theo trật tự, lớn nhỏ 
phải phân minh, cấm lập phe phân phái,

Nghĩ vì Phối Sư Thái Ca Thanh đã không tuân lịnh 
Tòa Thánh mà lại còn lập ra một phái, trước kêu là Đại 
Đạo Tam Kỳ Minh Lý Hộỉ, sau sửa lậi “Minh Chơn Lý, 
Hiệp Ngũ Chi”, dùng cơ bút không phải nơi Hiệp Thiên 
Đài mà mê hoặc nhơn sanh, làm cho Chức sắc và tín đồ 
xa chơn truyền của Đại Đạo, rồi nghịch với Tòa Thánh là 
nguồn Đạo của Đức Chí Tôn, ấy là một bằng cớ phản Đạo.

Nghĩ vì Đạo hữu nầy lấy chức Phối Sư của ĐĐTKPĐ 
ban cho mà hành đạo rồi ỉàm ra nhiều chuyện rối loạn hại 
cho nền Đạo, nên nay cần phải cho nhơn sanh và tín đồ 
rõ, lại cũng là một phương ngừa Phối Sư Thái Ca Thanh 
khỏi thêm tội nữa mà phải nặng hình phạt về phần thiêng 
liêng, cho nên:
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NGHỊ ĐỊNH:

ĐIỀU THỨ NHỨT: Ngưng chức Phối Sư Thái Ca Thanh 
kể từ ngày ký tên lời nghị nầy đến hạn 3 năm, đo theo án 
Tòa Tam Giáo đã định hôm kỳ rằm tháng 7 năm nay.

ĐIỀU THỨ HAI: Kể từ ngày nay, Thái Ca Thanh không 
đặng quyền hành đạo theo chức Phối Sư nữa.

ĐIỀU THỨ BA: Quản Lý Lại Vỉện và Chủ Tỉnh Đạo Mỹ 
Tho lãnh thi hành lời nghị nầy, phải sao lục ra mà dán trong 
các Thánh Thất của ĐĐTKPĐ và cho cả trong Đạo hay.

Tòa Thánh Tây Ninh, ngày 25–8–1932 (24–7–Nhâm Thân)
NGỌC TRANG THANH

Ngày 15–8–Nhâm Thân (dl 15–9–1932)tại Thảo Xá 
H.C. Đức Phật Mẫu và Cửu Vị Tiên Nương giáng cho ỉhi 

DIÊU TRÌ KIM MẪU
Diêu độ phàm phu chiếu ánh linh,
Trì Thiên Mẫu thích thị thâm tình.
Kim quang độ tận phàm chơn phách, 
Mẫu địa chưởng an phục Thánh hình.

NHỨT NƯƠNG:
HOA huỳnh nở trời thơm mấy dặm,
Lần xem Thu lần ngắm qua Đông.
Sông mai lạc lối dặm hồng,
Đề thơ cậy lá ngô đồng rơi tin.

NHỊ NƯƠNG
CẮM phong nhụy đào thơ nở bóng,
Vẻ trân cam lồng lộng mùi thơm.
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Kìa nghe tiếng hạc bay hôm,
Giải sầu gởi bóng khuyên hồn chơi Tiên,

TAM NƯƠNG:
TUYẾN đẹp vẻ thêu bông nổi mặt,
Đoạt kinh luân nặng thắt túi thơ.
Kìa ai nhớ lúc khua tơ,
Tài ba có biết đã nhờ ở ai?

TỨ NƯƠNG:
GẤM hiền trước vì vài câu nói,
Dựa người nhơn chẳng mỏi đường xa. 
Ngừa loan phải gọi phòng hòa,
Trường hồng đã tạo mấy nhà tài văn.

NGŨ NƯƠNG
LIỄU dựa bến lá cành dã dượi,
HỎI buồn chi nên phải xơ rơ 
Trăng khuya dựa cửa đương chờ,
Tiếng kêu tinh mộng bấy giờ mới trao.

LỤC NƯƠNG:
HUỆ phong nguyệt nhập vào nhung thắm,
Điệu phong ba đã lậm màu trần.
Xưa từng làm tướng cầm quân,
Nay quen thói khách hồng quần phấn son.

THẤTNƯƠNG:
LỄ kính bái chị em thương tưởng,
Nhớ nhau không cân lượng dễ sầu.
Dường như biển thảm không cầu,
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Kẻ thì cuối bãi, người đầu gành khơi.

BÁT NƯƠNG:
HỚN hở hỏi ai là mắc cở,
Dựa bên mình còn nợ tiền khiên.
Tìm thành toan bỏ cửa chiền,
Cũng vì bị nạn ông tiền ghét Tiên.

CỬU NƯƠNG
KHIẾT tinh thần đẹp phong hình bóng.
Trọn hình soi phải lóng nước trong.
Gương xưa vì chút tình nồng,
Không ai biết vợ gọi chồng chi chi.

NGÀY 16–9–NHÂM THÂN (DL 15–10–1932) CHÂU TRI ĐỂ NGHỊ LẬP 
BAN CAI QUẢN THÁNH THẤT

Bà Nữ Chánh Phối sư Hương Thanh ra Châu Tri để 
nghị lập Ban Cai Quản Thánh Thất, nam chánh nữ phó.

Theo Châu Tri số 49 ngày 22–2–1932 (âl 27–1–Nhâm 
Thân) qui định việc thành lập ở mỗi Thánh Thất các Ban 
Cai Quản nữ phái biệt lập hẳn với Ban Cai Quản nam phái.

Bà Nữ Chánh Phối Sư Hương Thanh nhận thấy có 
điều bất tiện, khó làm việc Đạo, nên ra Châu Tri số 75 
ngày 15–10– 1932 (âl 16–9–Nhâm Thân) kêu gọi sự hợp 
tác 2 Ban Cai Quản nam phái và nữ phái:

“Tôi được biết có một Thánh Thất ở tỉnh Bến Tre 
lập một Bàn Cai Quản như vầy thiệt là giản tiện quá: nam 
nữ đồng một lòng chung ỉo việc Đạo với nhau, trên thuận 
dưới hòa, không một lời xích mích.

Bàn Cai Quản Thánh Thất ấy như vầy:
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Hội Trưởng:. . . . . . . . . . . . . .Nguyễn Văn X 
Phó Hội Trưởng:  . . . . . . . . .Trần Thị V 
Từ Hằn:  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lê Văn C
Phó Từ Hằn: . . . . . . . . . . . . .Mai Văn L 
Thủ bổn: . . . . . . . . . . . . . . . . .Trần Thị M
Phó Thủ bổn: . . . . . . . . . . . . .Nguyễn Thị L 
Hội viên (lo về Nông và Công vụ):

Nguyễn Văn A, Trần Văn M, Lê Vần N,
Đỗ Thị Q, Đào Thị K, Bùi Thị S.

Hội viên (lo về Lương vụ và Phòng Trù):
Phạm Văn M, Trần Th| N, Đỗ Thị B,
Lê Văn R, Nguyễn Văn E, Lê Thị T.

Xem trong Bàn Cai Quản này thì cũng có một vị bên 
phái nữ tư cách đắc cử Phó Hội Trưởng vằ một vị được 
tín nhiệm làm Chánh Thủ bổn, còn phần đông bên nữ 
thì lại đắc cử vào Nông Công Lương vụ và Phòng Trù, 
vậy mới giúp phận sự của nữ phái lập đại công trong Bàn 
Cai Quản và cũng một cớ chỉ rõ rằng nam nữ đồng quyền.

Vậy tôi xin chư Hiền muội Đầu Tình Đạo nữ phái 
hiệp với Đầu Tỉnh Đạo nam phái, lập Bàn Cai Quản cho 
có thể nam nữ hiệp nhau như trên đây trong Thánh Thất 
nào chưa có lập.

Ngày 21–9–Nhâm Thân (dl 20–10–1932) Châu Tri 
58 cỗa Chánh Phôi sư Thượng Tương Thanh: Chương 
trình Hội Nhơn Sanh ngày 15 tháng 10 sắp tới.
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Đệ thất nỉênì

Số: 58 Tòa Thánh Tây Ninh, ngày 20–10–1932.

THƯỢNG CHÁNH PHÔI sƯ
Gởi cho chư Chức sắc, Chức việc,

Bàn Cai Quản và Chủ Thánh Thất.

Chư Hiền hữu,
Tôi xin nhắc cho ctìư Hiền hữu nhớ rằng, kỳ 15 tháng 

10 An Nam tới đây sẽ có nhóm Hội Nhơn Sanh thường 
năm mà bàn tính việc Đạo.

Chiếu theo Châu Tri số 1 ngày 2–2–1931, tôi tưởng 
chư Hiền hữu các Thánh Thất đã lo cữ lại rồi Phái viên 
thay mặt cho Họ Đạo đặng đi nhóm kỳ 15 tháng 10 nầy.

Thoảng như Họ Đạo nào chưa cử thì hãy lo cử lập 
tức. Hãy chọn Phái viên trong hàng Lễ Sanh, Chánh Phó 
Trị Sự và Thông Sự và tín đồ có đạo đức và trí thức.

Mỗi Họ Đạo có từ 500 Đạo hữu nam sắp xuống 
được cử 1 người thay mặt. Họ Đạo lớn có số Đạo hữu 
trên 500 tới 1500 được cử 2 người, tính cứ 1000 Đạo hữu 
trội thì cử thêm 1 người và không quá số định nhiều hơn 
hết là 5 người.

Ngày nhóm, Phái viên phải nhớ đem tờ cử theo hoặc 
giấy thông hành mới nhập hội được.

Kỳ nhóm nầy, khởi sự từ sớm mai ngày 14 An Nam 
cho tới chiều 16 mới bãi. Mời Phái viên đến trước một bữa.

Những việc sẽ đem ra giữa Hội bàn tính kể ra sau đây:
1. Lời giảng của ông Chủ Tọa Hội Nhơn Sanh tỏ bày 
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các việc đã qua rồi, từ tháng 10 năm ngoái tới tháng 
10 năm nay.

2. Phận sự của Hội Nhơn Sanh.
3. Việc cất Tòa Thánh.
4. Phương thế nuôi người công quả nơi Tòa Thánh.
5. Nội Luật chung các Thánh Thất.
6. Chú giải mấy khoản thi hành liền trong PCT.
7. Thảo Xá Hiền Cung của Đức Cao Thượng Phẩm.
8. Phái Phạm Môn của Đức Hộ Pháp.
9. Phái Chơn Minh Lý Hậu Giang của Phối Sư Thái 

Ca Th.
10. Tìm phương thế hòa hiệp mà chung lo độ rỗi sanh 

linh. Nếu có những việc khác của các Họ Đạo sẽ xin 
bàn tính thì tôi sẽ đem thêm vô nữa.

Chánh Phối Sư THƯỢNG TƯƠNG THANH.

NGÀY 3–10–NHÂM THÂN (DL 31–10–1932) BÁT NƯƠNG DẠY CÁC CHỨC 
SẮC NỮ PHÁI.

 � Phò loan: Hộ Pháp – Tiếp Đạo.
 � Hầu bút: Sĩ Tải Phạm Văn Ngọ.

BÁT NƯƠNG

Cười... Em chào mấy anh và mấy chị.
Ông Nhị Thiên Đường phò cơ kỳ quá! 
Bây giờ đặng đa. Phải! Cười…. Thôi để Em nói lẽ với 

mấy chị nầy, rồi đọc lại cho mấy mợ khác nghe với, chớ 
đừng làm hiểm mà thất đức nghe.

Cửa Đạo muốn mà đờỉ cũng chuộng,
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Chức sắc ưa mà ruộng cũng ưa.
Nghĩa là: Tu cũng muốn mà đời cũng ham, Chức sắc Thiên 

phong cũng ưa mà ruộng cũng ưa.

Khác nào như hạn trông mưa 
Hồng ân bao thuở đổ thừa túi tham.

Nghĩa là:  Ham trông của tiền như nắng trông mưa, 
Trời có bao thuở mà cho đầy túi tham.

Xin khá nhớ Tiên phàm khác tánh,
Đá đất nào dám sánh bạc vàng.

Nghĩa là: Tánh Tiên Phật với tánh phàm khác nhau hẳn, 
Đời là đất, Đạo là vàng ngọc.

Trông vào cảnh tục sầu than,
Đều do bởi lấy một đàng lợi đanh.

Nghĩa là: Trời Phật ngó vô cảnh tục thì buồn rầu, 
Vì thấy người cứ lo tranh giành đanh lợi. 
Người tu mà cũng còn tranh quyền thế.

Kìa những phép giựt giành quyền thế,
Nọ những là mưu kế khoe mình.

Nghĩa là: Lo tính làm sao cho mình có quyền thế hơn, 
Mình khoe mình là tài là phải. Cái chi mình 
tính mình làm, đó là hay, Còn ai khác hơn mình 
thì là dở.

Chuốt trau đẹp dạng tốt hình,
Ngữ ngôn dụng thói bạc tình gọi khôn.

Nghĩa là: Lo trau tria cái thân thể coi cho tốt đẹp sang 
trọng, Dụng ngôn ngữ già hàm, bạc tình, mà 
gọi khôn.
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Đã đem hổ vào chôn cửa Đạo,
Còn buông lung trở tráo dối đời.

Nghĩa là: Có tội nên đi tu, nhiều người đem việc xấu 
hổ ngoài thế vào Đạo đặng giấu cái hổ đó, mà 
cũng còn dối đời, miệng lưỡi trở tráo nói thế 
nầy thế kia.

Gạt người nào dễ gạt Trời,
Cái căn buộc quả đổi dời đặng đâu.

Nghĩa là: Mình khôn ngoan gạt người, chớ gạt Trời sao 
đặng. Làm sao thay đổi được luật Nhơn Quả.

Kiếp thì nhỏ mà nài chức lớn,
Phẩm còn hèn lại gượng làm sang,

Nghĩa là: Căn kiếp thì nhỏ mà muốn chức lớn, Phẩm 
giá còn hèn mà muốn làm sang, không khiêm 
từ chi hết.

Cửa Thiên đâu có chức quan,
Xưng danh Bà Lớn buộc ràng người thưa.

Nghĩa là: Trong chùa có quan chức gì đâu mà ràng buộc 
người ta phải thưa bẩm mình ỉà Bà Lớn.

Miệng lẽo lự không chừa giả dối,
Lòng tham sang hại lỗi đến chồng.

Nghĩa là: Còn tánh lẽo lự xảo ngôn, không chừa lời giả 
dối, Lòng cứ ưa việc sang, làm cho chồng cũng 
bị tội liên can.

Cửa Trời cả tiếng khoe công,
Già thây còn đánh bồng hồng khoe duyên.

Nghĩa là: Cứ khua môi khoe đạo đức công quả với Trời Phật, 
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Đã già lớn tuổi rồi mà còn phấn điểm son dồi 
đặng khoe sắc khoe duyên.

Nghĩ dấu sắc màu chiền khó vẽ,
Chốn thanh lâu khó vẽ màu già.

Nghĩa là: Việc son phấn với việc chùa chiền là trái hẳn. 
Thuở nay nơi lầu xanh ai vẽ màu già cho đặng.

Phân nhau tượng Phật hình ma.
Phòng đào vận áo cà sa dối đời.

Nghĩa là: Tượng Phật, hình ma khác hẳn nhau, Ngoài thì 
choàng áo cà sa, trong tâm thì còn huê nguyệt, 
ấy là dối đời.

Luật Đạo lại có lời rẻ rúng,
Phép nghiêm làm lợi dụng mưu gian.

Nghĩa là: Luật Đạo, Luật Tòa Thánh thì coi rẻ rúng, 
Lấy phép nghiêm của Đạo đặng lo lập kế xảo mị.

Khác nào giữa chợ nài hàng,
Buôn may nhờ mặc áo tràng ni cô.

Nghĩa ỉà: Chẳng khác nào giữa chợ đông nàỉ bán hàng, 
Khoe cái áo bà vãi mà nói gạt người đặng bán 
cho nhiều.

Khá tình giấc lo cho nên phận,
Đừng ỷ mình hiếp lẫn kẻ côi.

Nghĩa là: Mỗi người tính giấc mà lo cho nên phận mình. 
Phải chừa mấy việc tệ kể trên. Chớ ỷ mình quyền 
thế mà hiếp đáp kẻ cô độc.

Thương sanh thốt dối ngoài môi,
Dụ người lấy của, gạt ngiiời lấy công.
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Nghĩa là: Đừng làm hơi bác ái giả dối ngoài môi, Rồi dụ 
dỗ người lấy cũa, gạt người để lấy công.

Lấy đạo đức giúp chồng xứng vị,
Đừng xua lời hồ mị giục hư.

Nghĩa là: Phải lây đạo đức giúp chồng cho xứng ngôi vị,  
Đừng đem lời hồ mị mà giục hư cho chồng, làm 
cho chồng mất danh hiền lương đạo đức.

Nương quyền gian dưỡng trung trừ,
Nát nhà hại Đạo bấy chừ mới an.

Nghĩa là: Mình dựa quyền chồng đặng dưỡng kẻ gian, 
còn kẻ trang trực đạo đức thì đuổi đi, làm cho 
nhà cửa tan nát và làm hại Đạo nữa thì bao giờ 
mới được an.

Coi cận tự thì hiểu Em nói ai đó, rồi nói lại giùm 
cho họ.

THĂNG.

NGÀY 6–10–NHÂM THÂN (ĐL 3–11–1932) CHÂU TRI 59: KÊU GỌI PHỐI 
SƯ THÁI CA THANH TRỞ VỂ TÒA THÁNH

Châu Tri 59: CPS Thượng Tương Thanh và Ngọc 
Trang gởi thơ cho Phối sư Thái Ca Thanh, kêu gọi trở vể 
Tòa Thánh.

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỒ ĐỘ
(Đệ thất niên)

Số: 59 Tòa Thánh Tầy Ninh, ngày 1–11–1932
(Ngày 6 -10 Nhâm Thân)
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NGỌC CHÁNH PHốI sƯ
kiêm Chủ Trưởng Chức sắc nam phái 

Gởi chư vị Đầu Họ Tinh và Quận Đạo.
Hiền hữu,
Xin Hiền hữu đọc bức thơ sao lục dưới đây của ông 

Thượng Tương Thanh Chánh Phối Sư, gởi khuyên ông 
Thái Ca Thanh ở Mỹ Tho, hồi tâm đặng có trở lại đường 
chánh giáo.

Các ý kiến tỏ ra trong thơ ấy đều hạp với ý kiến của 
tôi, nên khuyên Hiền hữu đọc lại cho rõ, hiểu cho chắc 
rằng những việc của ông Thái Ca Thanh bày tỏ ra hồi giờ, 
sanh sự rắc rốỉ cho nền Đạo đều do chuyện hờn giận riêng 
mà làm cho vừa lòng, nên không nhằm Thánh ý.

Nếu Đạo hữu nào còn mê tín theo người nữa thì sau 
rồi dầu có ăn năn cũng muộn và trễ bước đường công quả.

Xin Hiền hữu truyền lại cho chư Đạo hữu nam nữ 
rõ biết mà tránh việc lầm lạc ấy, hầu đi cho cùng bước 
Đạo mà về với Thầy.

Chánh Phối Sư NGỌC TRANG THANH.

*

CHÁNH PHốI sƯ THƯỢNG TƯDNG THANH
Gởi cho ông Phối Sư Thái Ca Thanh ở Cầu Vỹ, Mỹ Tho.

Hiền huynh,
Kính thăm anh và đề ít lời thành thật mong cho 

anh vui đọc và để ý vào.
Tôi có tiếp được xấp Thánh Ngôn Hậu Giang của 

anh gởi và một cái thơ mời hội nơi Thánh Thất Mỹ Tho 
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ngầy 15 tháng 10 tới đây. Tôi có đọc kỹ và cũng có đọc lại 
các Thánh Ngôn anh gởi mấy lần trước.

Tôi thấy rõ là một cuộc khảo do nơi Tam Trấn để 
cho tà Thần mượn tên cám dỗ. Trong ba cái bịnh ỉớn của 
con người là: Tham, Sân, Si, nếu bậc cầm đuốc dẫn đường 
mà không trừ hết, còn một hai cũng phải bị vướng.

Anh đọc cho kỹ các Thánh Ngôn của cơ bút Hậu 
Giang từ khi ban sơ tới bây giờ, tôi chắc anh cũng thấy 
rõ cái hư thiệt ở trong như tôi vậy, có một phần rất ít 
của Tiên Thánh, còn bao nhiều đều là mưu chước của tà 
Thần cám đỗ.

Anh muốn phân biệt Chánh Tà, thì cứ Ịựa những 
Thánh Ngồn nào dạy thương yêu nhau, hòa hiệp nhau luôn 
mà dìu dắt dắt nhau trên đường đạo đức. Bỏ giận, bỏ hờn, 
đừng ghét đừng nghịch với một ai là của Tiên Thánh cho. 
Còn cơ nào giáng cho thi bài hay cho cách mấy đi nữa mà 
có xen lộn vào những lời kích trách, bày sự xấu của người, 
xúi giục hờn giận, nghịch lẫn, chia phe phân phái, đều là 
của tà Thần; dẫu có lấy tên Tiên Thánh cho đến tên Thầy 
mà ký vầo đó cũng không nên tin. Vì những bực quân tử, 
những người thiệt tu hành còn ở thế, cũng không thốt 
những lời, làm những việc hèn như vậy; phương chi là 
các Đấng Tiên Thánh là bực trọn lành, biết khuyên hòa 
thuận, chớ không khi nào dạy phân chia. Trong những 
bài của Tiên Thánh giáng dạy, đều dùng toàn là lời tao 
nhã, tiếng thương yêu, dạy ròng đạo đức, trông vào thấy 
liền khí tượng Tiên Thánh.

Anh đọc lại các bài giáng cơ nơi Hậu Giang, coi được 
bao nhiêu có hình trạng như vậy! Những Thánh Ngôn 
do nơi cơ Tòa Thánh mà ra, nếu không đủ vẻ cao thượng 
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đó cũng không buộc ai phải tin hết.
Nếu phăng lại gốc, thì tôi rõ biết, khi ban sơ lúc 

anh thay mặt cho tôi nơi Tòa Thánh, anh có bất bình về 
hành động, cử chỉ của mấy vị Đại Thiên phong nơi đây 
đối đãi với anh.

Vì sự bất bình ấy mà anh dùng cơ bút Rạch Giá để 
cầu hỏi. Bài “Chánh Tà Yếu Lý” ra đời, rất hạp với cái tư 
tưởng của anh lúc đó, mà làm cho anh vui lòng để trọn 
đức tín vào.

Dụ được anh rồi, nó dắt anh đi lần lần, từ mấy thứ 
An Thiên Đại Hội qua đến sự lập Tòa Thánh nơi Tam 
Bình, Kiên Giang, Thất Sơn, đã nhiều phen tiên tri nầỵ nọ 
đều trôi hết, nay lại đem anh trở về lập Tòa Thánh Trung 
Ương Mỹ Tho là chỗ ở của anh.

Tôi xét kỹ thiệt là công cuộc của cơ cám dỗ Hậu 
Giang do sự bất bình kia mà gây tạo ra đó. Anh suy nghĩ 
đến thì anh thấy liền, cơ ấy lợi dụng cái danh Chức sắc 
của Đạo mà dụ người, anh thấy rõ trong hàng Chức sắc 
theo anh, có một phần đông chưa trừ được cái lòng hám 
danh, có khi cũng còn vì tranh nhau cái phẩm cao thấp 
mà gây hờn chác giận nữa. Té ra anh đã công kích hẳn 
những sự trục lợi nơi người, rồi anh trở lại không tránh 
khỏi cái sự cầu danh nơi mình đó.

Phải chi hết thảy chư vị theo giúp anh, nam nữ cũng 
vậy, đừng một ai cầu phong Chức sắc; đừng một ai nghe 
anh cầu phong cho, ham mà lãnh; đừng một ai nghe nói 
cơ kêu phong chức cho, lật đật vui chịu, thì tên Minh 
Chơn Lý của cơ bút Hậu Giang đặt ra để mà công kích 
Tây Ninh đó, còn có chỗ phải nghĩa.
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Sau khi kích bác nhục mạ Tây Ninh, rải ác cáo mạ 
văn khắp lục tình, nay anh và chư vị giúp anh lại để cho Tà 
Thần xúi giục mà hăng hái thọ lãnh gia phong, lập riêng 
một Hội Thánh Trung Ương, tự mình làm chủ! Làm cho 
ai trông vào cũng thấy cái chủ nghĩa Minh Chơn Lý của 
Hậu Giang kết chung cuộc lại là một trường háo danh 
ham chức đó thôi.

Đạo ở nơi nào? Đức ở nơi nào? Thương ôi! Than ôi! 
cho chư Đạo hữu nam nữ, không rõ thấu mà ngã với anh 
theo cơ cám dỗ! Nay đã thấy cái cơ quan của Tà hiển hiện 
ra đó rồi thì mau ăn năn trở về Thầy cho chóng.

*
Khi anh về Thiêng liêng, tôi còn sợ cho anh không thế 

cho đổ cho ông Chưởng Pháp Trần Đạo Quang cầm đầu 
được, vì Ngài ít chữ nghĩa,liàm sao mà phân biện bằng anh. 
Tuy nói Ngài làm đầu, chớ ai cũng rõ thiệt anh làm chủ.

Anh eũng không đổ cho đồng tử được chút nào vì 
không ai buộc anh phải nghe cơ của chúng nó cầm mà viết 
ra và cũng không đổ được cho Thầy, Đức Lý hay là chư 
Tiên Thánh ký tên những bài giảng nơi cơ Hậu Giang đó, 
vì không có cái chi làm bằng cớ chắe chắn buộc cho anh 
phải tin rằng thiệt Tiên Phật có giáng có ký tên.

Thầy đã dạy, Đạo khai là Tà khởi. Nó cũng đám lấy 
tên Thầy mà cám dỗ. lựa là tên Tiên, Phật, nên Thầy đã 
căn dặn: Ngoài Thập nhị Thời Quân của Thầy đã chọn., 
đừng vội tin Thầy có giáng nơi nây nơi nọ mà phải bị lầm 
mưu tà quái cám dỗ.

Vậy nên anh rất thong thả mà nghe hay không nghe, 
tin hay không tin, tự nơi anh, không có một mảy chi bó 



ĐẠO LỊCH 7: Năm NHâm THâN (1932)

390

buộc anh hết, đặng ngày sau anh không sang sớt một mảy 
đặng cho ai hết.

Tôi phân biện tới đây, nếu anh cũng chưa nghe được, 
thì tôi lấy hết tình anh em, xin anh rứt bỏ hết các sự giận 
hờn phiền phức đi, dầu giận phải hay không phải, cũng 
đừng chứa một mảy trong tâm, vì cái giận thiệt là cái của 
Tầ giục cho để cám dỗ mình đó! Trong lòng anh thiệt 
hết giận rồi, thì cái màn bí mật che án sẽ xủ xuống, anh 
sẽ thấy tỏ rõ chi chi cũng có Thầy biết, cũng có chư Phật 
Thánh Tiên hay.

Thiên phong Chức sắc nào ở Tây Ninh thiệt có tội 
thì bị phạt không khi nào chạy khỏi. Anh đã thấy tỏ rõ 
các sự anh đã làm trong một năm rưởi nay đối với đạo 
đức ra thế nào, xa đạo đức bao nhiêu dặm? Chừng ấy, 
tự nhiên anh hết ỉầm nghe Cơ bút Hậu Giang nữa! Biết 
được sự thiệt rồi, mau mau tự nhiên anh sẽ bãi hết các 
cuộc anh đang gầy, giải chức Thái Đầu Sư mới của anh, 
vì anh sẽ thấy rõ chữ “NHỰT” trong Đạo hiệu “THÁI 
CA NHỰT” của anh đó lầ một cái lắt léo của cơ để cho 
anh biết mà phân biệt chơn giả đó.

Trong lòng anh thiệt hết giận rồi, tự nhiên anh cũng 
sẽ thấy rõ ràng là không có Thầy hay Tiên Thánh nào mà 
xúi anh thêm nghịch, dạy anh chia lìa, đốc anh truyền 
rao nhục mạ Tây Ninh, rồi lại gia phong cho anh và chư 
vị theo giúp anh.

Hồi độc lập, dụng Thánh Thất Cầu Vỹ mà làm Tòa 
Thánh để nhóm Hội Thánh Trung Ương, mượn nhà anh 
mà làm Hiệp Thiên Đài  anh sẽ thấy rõ ràng ỉà cơ cám dỗ 
nương cái hơi phiền phức của anh vằ chư vị kia mâ phát 
hiện ra những sự ấy đặng giúp cho mấy anh em được thỏa 
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tình tư tưởng, nghĩa là do cái nguồn nơi mấy anh em mà 
sản xuất đặng để cám dỗ mấy anh em đó.

Như anh và chư vị theo anh thiệt tu hành, muốn noi 
gương đạo đức, muốn thiệt minh chơn lý, thì trước nên 
mau mau giải hết Chức sắc của cơ Hậu Giang phong, rồi 
lấy cái đạo đức nơi trong mình tròi trọi ra mà bố hóa cho 
chúng sanh, dìu dắt chúng sanh nơi con đường sáng láng. 
Thốt luôn luôn những lời từ thiện, một hành động cử chỉ 
nào cũng không sái vẻ đạo đức. Lo độ những người chưa 
nhập môn, hòa những người còn tánh lung lăng, tự mình 
làm thế nào ra một gương lành tỏ rạng cho người hậu tấn 
noi theo mà bước tới vững vàng trên con đường đạo đức.

Nếu anh và mấy anh em theo anh còn dụ dự, tiếc áo 
mão thì cái Minh Chơn Lý của mấy anh em sẽ bị nơi áo 
mão đó mà mất hết chủ nghĩa hay, rồi cũng sẽ vì áo mão 
đó nó trì nặng phải chìm, không phương cứu vớt.

Xin anh nghĩ cho cùng tột. Tôi khẩn cầu chư Thần 
Thánh ban bố thêm sáng láng cho anh mau thấy sự thiệt 
mà hết dụ dự, giải được chức mới, rồi lại khuyên chư vị 
theo anh giải sạch. Ngày ấy, mấy anh em mới thiệt Minh 
Chơn Lý, rồi mấy anh em sẽ hồi tâm, tự nhiên trở về Thầy, 
hòa hiệp lại như xưa, mà chung lo mối Đạo.

Tôi bảo kiết rằng: mấy anh em trên Tòa Thánh Tây 
Ninh đều sẽ vui lòng mà đưa tay tiếp rước mấy anh em 
Hậu Giang cùng nhau tái hiệp trùng phùng, đổ những 
điều rắc rối đã xảy ra cho cơ khảo của tà Thần sắp đặt.

Cái hòa hiệp đó là một lễ hiến trân trọng hơn hết 
cho Thầy. Xin anh và mấy anh em theo anh mau mau về 
hội hiệp mà dâng cho Đại Từ Phụ. Đại Từ Phu sẽ vui 



ĐẠO LỊCH 7: Năm NHâm THâN (1932)

392

lòng mà ban ân huệ đầy đủ cho chúng ta. Từ đây sẽ khắn 
khít như xưa, chung nhau trau giồi nền Đại Đạo lại cho 
tỏ rạng mà phổ thông đến ngoại bang.

Tây Ninh, ngày 1–11–1932.
Ký tên: THƯỢNG TƯƠNG THANH.

NGÀY 15–10–NHÂM THÂN (ĐL 12–11–1932) ĐẠI HỘI NHƠN SANH LẨN 2 
TẠI TÒA THÁNH.

Đại Hội Nhơn Sanh họp năm nay là Đại Hội Nhơn 
Sanh lần thứ nhì kể từ ngày Khai Đạo, Ngài Chánh Phối 
Sư Thượng Tương Thanh bị bịnh khá nhiều nên không 
thể đến Chủ Tọa.

Ngài viết một văn thơ gởi đến Đại Hội Nhơn Sanh 
xin vắng mặt và một bài Giảng để tường trình trước Hội 
Nhơn Sanh các việc Đạo trong một năm vừa qua.

Sau đây, xin chép lại 2 văn bản nầy:
1. Văn thơ xin vắng mặt vì bị bịnh.
2. Bài Giảng để tường trình Đạo sự.

*

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
 Tòa Thánh
 Văn phòng Tây Ninh, ngày 12–11 -1932.
 Số: 171 (âl 15– 10–Nhâm Thân)

Kính chư Hiền hữu,
Tôi lấy làm tiếc, kỳ Hội Nhơn Sanh nầy, tôi không 

được giáp mặt cùng chư Hiền hữu mà bàn luận các việc 
hữu ích cho Đạo, vì tôi rủi đau bảy tám ngày, nhứt là ba 
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ngày sau đây ăn uống không đặng, yếu quá, nằm ngồi phải 
có người đỡ, tôi dùng mấy hàng nầy xin chư Hiền hữu vui 
lòng miễn chấp.

Tuy không có mặt tôi chớ có Anh Cả và mấy Anh lớn 
Chị lớn dạy biểu thì Hội cũng sẽ được kết quả.

Ngày mai chư Hiền hữu bãi Hội rồi về. Tôi nghĩ tới 
ngui ngui, chư Hiền hữu ở xa mà đến, tôi cũng không gặp 
mặt được hết. Ngày về tôi cũng không đặng gặp mặt chư 
Hiền hữu mà để một lời từ giã.

Cái thơ nhỏ nhít nầy là tỏ cái lòng thành thật của tôi 
đối đãi với chư Hiền hữu trong Hội Nhơn Sanh, xin chư 
Hiền hữu biết cho.

Nay kính.
Chánh Phối Sư THƯỢNG TƯƠNG THANH.

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 
(Đệ thất niên)

LỜI GIẢNG
của Thượng Chánh Phối sư tỏ bày việc Đạo trước Hội Nhơn 

Sanh nhóm tại Tòa Thánh Tây Ninh lẩn thứ nhì ngày 15–10–
Nhâm Thân (12–11–1932)

Chư Hiền hữu,
Tôi chào chư Hiền hữu và cám ơn chư Hiền hữu 

chẳng nài xa xuôi tốn hao cực nhọc đến chầu lễ Hạ nguơn 
và nhóm kỳ lệ hôm nay.

Tôi lây làm vui đếm được 267 vị Phái viên thay mặt 
cho 118 Họ Đạo có hiện diện tại đây. số đông đảo ấy đủ 
tỏ cái lòng trung thành của gần hết chư Đạo hữu ở lục 
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châu đối với Tòa Thánh Tây Ninh.
Tôi mừng cho chư Đạo hữu đã lướt qua khỏi một 

cơn đại khảo rồi. Những Đạo hữu có phước nầy nên để 
cái tâm từ thiện mà đưa cái tư tưởng thương yêu, hòa 
hiệp luôn luôn cho những Đạo hữu vô phần, rủi bị ngã 
vì cơn khảo đảo.

Chúng ta nhóm kỳ nầy là năm thứ nhì, chúng ta 
ngảnh lại nhớ mấy vị Đạo hữu đã qui liễu trong năm! 
Chúng ta hãy hiệp tâm một phút mà cầu nguyện chư linh 
hồn cả thảy được hưởng phước tiêu diêu. Có khi những 
chơn hồn ấy được thong thả cũng vui theo mà ám trợ 
chúng ta trong lúc chúng ta bàn tính việc Đạo.

NƠI TÒA THÁNH

Nhờ ơn Trên ban bố, nơi Tòa Thánh trọn năm đều 
được bình yên. số người đến hành hương hay viếng Tòa 
Thánh kể từ ngày 1 tháng 10 năm rồi tới ngày 29 tháng 9 
năm nay được 7673 người, có 56 người lang sa. số người 
đến làm công quả được 5036 người nam và nữ. Mấy kỳ lễ 
đều được quan cho phép cúng Đại đàn thong thả, mỗi kỳ 
cúng đông đảo và cũng được êm tịnh luôn.

Lúc tháng Giêng có xảy ra việc Đạo hữu theo Ngô 
Đức Nhuận bị tà ám, nửa đêm vô Bửu điện, leo lên mấy 
cái ngai mà ngồi. Khi bắt đem xuống thì mặt mày chúng 
nô lơ láo, ai hỏi cứ “Mô Phật” mà trả lời, sáng ngày chúng 
nó mới tỉnh lại.

TÌNH TRẠNG NỀN ĐẠO HÔM NAY

Nền Đạo thiệt đã chinh nghiêng cũng vì hạnh đức 
của một phần Chức sắc trong Hội Thánh còn thiếu kém 
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nên nhơn tâm chưa trọn phục. Ấy cũng là lẽ thường vì 
khép vào việc tu hành mới có mấy năm làm sao mà đến 
bực trọn lành, không lầm lạc được. Cái xác phàm rèn tập 
còn non ngày tháng, chưa thoát khỏi những thất tình lục 
dục nên phải còn lâm vấp.

Nhờ có lớp học Hạnh Đường dạy đã trên một năm 
rồi, nhiều Chức sắc được mở mang trong đường đạo đức, 
phát tâm sốt sắng, siêng vui hành đạo nên sự chinh nghiêng 
đã thấy lần lần một ngày một giảm bớt, không bao lâu 
nền Đạo cũng sẽ chấn hưng lại như xưa.

Việc Minh Chơn Lý: Nơi Hậu Giang, ông Phối Sư 
Thái Ca Thanh cũng vì giận hờn sự thiếu kém đạo đức 
đó, mà tách ra kích bác mấy vị Đại Thiên phong của Hội 
Thánh Tây Ninh. Ông dùng cơ bút riêng, đi khắp lục 
châu mà phổ độ nhơn sanh. Ông rất siêng năng sốt sắng, 
chẳng nài xa xuôi cực nhọc, lo cổ động việc Minh Chơn 
Lý hiệp Ngũ Chi của ông. Các việc của ông làm, tuy có 
cơ cám dỗ, song cũng phải có tay Tam Trấn ở trong (bày 
ra để thử Thánh), bằng không Thần Thánh đâu có để cho 
ông làm lâu hơn một năm rồi!

Ấy là cơ để thức tỉnh những Chức sắc Thiên phong, 
ai có tịch mau mau biết mà sửa mình.

Hai là để khảo những người còn tham, sân, si.
Ba là để mở thêm rộng nẻo cho người vào Đạo.
Nay coi thế căn quả của ông vay trả muốn xong, giận 

hờn muốn hưu hủy, phận sự của ông bên đó cũng muốn rồi. 
Tôi ước mong cho ông hữu hạnh được chư Thần Thánh 
vén màn liền cho ông thấy rõ lại mà trở về Thầy cho sớm.

Việc Phạm Môn: Đức Hộ Pháp ban đầu có lập một 
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cảnh nhà bên đường Tây Ninh Sài Gòn, gần Ngã Ba Mít 
Một đặt tên là Phạm Môn, để cho gia quyến của Ngài ở và 
để thờ ông bà kiến họ Phạm là họ của Ngài. Ngài khai rằng 
là của riêng của Ngài sắm, không ăn nhập với Hội Thánh.

Hai năm nay, Ngài lập thêm ra nhiều chỗ nữa, cũng 
kêu là Phạm Môn, song Ngài nói để chữ Phạm là Phật như:

1. Phạm Môn gần Ao Hồ, 2.  Khách đình, 3.  Phạm 
Nghiệp nam, 4.  Nữ Công Nghệ gần Tòa Thánh, 5. Phạm 
Từ ở Cẩm Giang. Đức Hộ Pháp nói là của riêng của người 
họ Phạm hay là người vào Phạm Môn, không ăn nhập với 
Đạo, 6. Giang Tân ở Bến Kéo, 7. Sở làm ruộng ở núi 
Sập Long Xuyên, Ngài nói là Sở làm ăn của người kiến 
họ Phạm của Ngài, chớ không phải của Đạo.

Ngài nói Ngài dùng tiền bạc riêng của Ngài mà lập 
các sở nầy nên Ngài không có cho Hội Thánh hay trước. 
Ngài nói như Hội Thánh muốn lãnh các sở ấy mà làm theo 
sở hành Phước Thiện của Ngài sắp đặt cho Đạo hữu thuở 
nay thì Ngài giao cho, song cũng phải thối hồi những tiền 
sở tổn về việc ấy thuở giờ cũng là nhiều.

Vậy theo lời của Ngài, các sở đó là của Ngài, của 
người thuộc về kiến họ Phạm của Ngài hay là của riêng 
của Đạo hữu vào Phạm Môn, chớ không ăn nhập vào cửa 
Hội Thánh. Đức Hộ Pháp nói lập mấy sở ấy là để làm kiểu 
cho Đạo hữu noi theo lập công nghệ làm ăn cho đặng an 
cư lạc nghiệp.

Việc Thảo Xá Hiền Cung: Đức Quyền Giáo Tông 
nói sẽ giao Thảo Xá của Đức Thượng Phẩm lập mà thờ 
Phật Mẫu về cho nữ phái. Bây lây nay, Tòa Thánh cũng 
cứ châu cấp gạo lúa tiền bạc cho Cô Giáo Sư Hương Hiếu 
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là người bạn góa của Đức Thượng Phẩm ở đó thờ phụng 
cúng kiếng như thường.

Mỗi kỳ Rằm tháng 8, bà Nữ Chánh Phối Sư mời 
phái nữ về đó, dâng đại lễ cho Phật Mẫu và nhóm Đại 
hội nữ phái.

Phổ Độ: Vì sự cổ động công kích của bên Hậu 
Giang mà làm cho sự phổ độ phải chậm trễ, có chỗ phải 
dừng bước, có người nghe nhục mạ quá mà phải thối lui. 
Vậy nên trong năm nầy không có bao nhiêu người nhập 
môn thêm, ấy là tại cái khảo của Đạo, cũng đo nơi mình. 
Chúng ta ráng để hết lòng trong sự hòa hiệp mà làm cho sự 
nầy mau thành tựu, thì sự phổ độ sẽ tấn phát lại như xưa.

THÁNH THẤT NƠI LỤC TỈNH

Số Thánh Thất trong Nam Kỳ còn tùng Hội Thánh 
Tây Ninh được 128 cái. Sánh với số 105 Họ Đạo năm rồi 
thì có thêm được 23 cái, tuy đã mất hết 11 cái ngã theo 
Minh Chơn Lý Hậu Giang.

Trong số 128 có 28 cái mới cất hay cất lại trong năm 
nay và 8 cái còn lập tạm nơi nhà của Đạo hữu dâng.

Minh Chơn Lý có tạo lập riêng thêm ước chừng 10 
cái tiểu thất tạm nữa, phần nhiều nơi miền Hậu Giang, 
Tòa Thánh không biết đến được.

Bộ mới các nơi chưa gởi về đủ, nên chưa biết chắc 
số Đạo hữu năm nay tăng giảm thế nào, biết ước có một 
phần rất ít ngã theo Minh Chơn Lý.

Vậy số Đạo hữu còn tùng Tòa Thánh có lẽ bằng số 
năm ngoái là 350.000, vì số nhập môn thêm không có 
bao nhiêu, không kể những Đạo hữu chưa được đem tên 
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vào Bộ.
Bây giờ chánh phủ buộc lại trong Đạo mỗi khi có 

cất Thánh Thất mới, phải xin phép quan Chủ Tỉnh trước, 
cho thì mới được cất, bằng không cho mà cất bướng thì 
nữa sau không cho phép nhóm cúng đông đảo.

Hội Thánh sẽ tuân y lời định mới của chánh phủ. Từ 
đây, nơi nào muốn cất Thánh Thất phải do Hội Thánh xin 
phép cho, không nên cất trước rồi xin sau như khi xưa nữa.

Trong kỳ nhóm nầy, tôi sẽ trình cái luật lệ chung của 
các Thánh Thất cho Hội Nhơn Sanh xét.

Sự cúng kiếng trong các Thánh Thất, tuy còn chưa 
được thong thả, nhưng mà tôi coi chánh phủ lấy sự công 
bình mà đối đãi với Đạo, không có bó buộc chi cho lắm. 
Mấy chỗ Đạo còn bị khổ khắc, nhứt là do nơi sự nghịch 
riêng của mấy quan viên có đạo Gia Tô đó thôi. Ấy là quả 
báo, nơi nào rủi có người cầm quyền chánh trị thuộc đạo 
Gia Tô mà lòng không được quảng đại, dụng quyền áp 
chế, khổ khắc cho mấy đi nữa, chư Đạo hữu nơi đó cũng 
phải ẩn nhẫn, đừng một tiếng than phiền, còn phải mỗi 
thời cúng, cầu nguyện với Đức Chưởng giáo Gia Tô ban 
ơn mở lòng từ bi quảng đại cho mấy vị ấy. Được như vậy, 
cái căn quả mau trả xong, vì chư Đạo hữu nhớ khi trước 
đạo Thánh Gia Tô mới vô nước ta, quan viên ta còn khổ 
khắc hơn nữa.

Những chỗ bị khổ đây là phần ít lắm. Khi tôi hay, 
tôi dạy làm liền theo cái cử chỉ đạo đức tỏ trên đây. Chỗ 
nào thành tâm làm y, có thấy kết quả tốt.

Tôi tưởng chừng nào trong Đạo được yên tịnh rồi, 
đâu đó tùng một luật đạo mà tu hành thì chánh phủ có 
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hẹp chi mà không cho chúng ta nhóm cúng đông đảo 
thong thả như bên đạo Gia Tô vậy.

GIÁO HUẤN

Trường Đạo Đức Học Đường năm nay có mở thêm 
được 3 lớp học nam nữa: một lớp Nhì (Cours Moyen 2è 
année) và 2 lớp Đồng Ấu (Cours Enfantin), cộng chung 
là 11 lớp. số học trò được 417, trong đó có 312 trò nam và 
105 trồ nữ, thêm được 143 trò nhiều số học trò năm ngoái 
(số nầy là 274 trò).

Kỳ thi Tiểu học vừa rồi, nhà trường Đạo Đức có đem 
26 trò đi thi đều được đậu hết. Có 21 trò đậu luôn về phần 
hạch chữ lang sa (Mention de Francais). Mấy thầy giáo và 
cô giáo dạy nơi trường nầy đều siêng năng lo lắng sự dạy 
dỗ. Không có người nào ăn lương bổng chi hết, thảy đều 
vui dạy trẻ em mà dâng công quả.

Đạo có nuôi được 94 trò nam và nữ, ăn cơm trong 
chùa để tập làm đồng nhi, phần đông là con mồ côi nghèo 
nàn, chùa cho ăn cơm không. Có 19 trò cha mẹ chịu phụ 
tiền cơm mỗi tháng mỗi ttò là 2 $.

Hội Thánh còn nghèo, nên trường sắm chưa đủ bàn 
học trò, còn phải dùng đồ tạm cho trẻ em ngồi đỡ. Sách 
vở học trò mua sắm lấy mà học, trong trường không có 
mà phát.

Mấy cái nhà tranh dùng sắp đặt các lớp học đã gần 
hư, nên tôi đương lo cất một cái trường mới có 2 dãy nhà, 
một dãy 10 căn, chứa hết thảy được 10 lớp học và một cái 
nhà ngủ cũng 10 căn để cho thầy giáo và học trò ở. Dụng 
công quả mà làm, tốn hao ước chừng 200 $ để mướn đốn 
cây và đóng thuế, số tiền nầy chưa có, tính sẽ xin mấy cha 
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mẹ học trò có ăn, hảo tâm giúp ít nhiều.
Hạnh Đường: Hai lớp học tôi mở từ tháng 9 năm 

ngoái, để dạy Giáo Hữu và Lễ Sanh; năm nay có dạy thêm 
Chánh Phó Trị Sự và Thông Sự. Đến ngày nay đã dạy học 
rồi kỳ nhứt, cộng hết thảy được 130 vị Giáo Hữu, 126 vị 
Lễ Sanh và 468 vị Chánh Phó Trị Sự. Kỳ mùng 3 tháng 
10 nầy, đã đòi Giáo Hữu học lại kỳ nhì.

Nhờ Ơn Trên ban bố đầy đủ và nhờ 2 vị Giáo Sư và 
Giáo Hữu coi lớp, ân cần chỉ dạy, kềm thúc, nên nay đã 
thấy có kết quả tốt.

Tôi tính sẽ mở nơi mỗi Thánh Thất một lớp đặng 
dạy Chánh Phó Trị Sự và Thông Sự như Hạnh Đường 
nơi Tòa Thánh vậy, vì số Chức việc đông, không thế mời 
về Tòa Thánh mà dạy hết được. Chừng nào có Chức sắc 
đủ tài đức ra dạy Đạo được, tôi sẽ thi hành liền việc nầy, 
khởi sự nơi mấy Thánh Thất đông Đạo hữu trước.

PHƯỚC THIỆN

Cũng vì Hội Thánh bẩn chật về tiền bạc nên không 
thể mở mang cái Viện nầy ra cho xứng đáng theo ý tôi 
muốn được. Trọn một năm nay, Hội Thánh xuất được 
có 54 $ tiền thuốc cho bịnh. Vậy nên Đạo hữu có bịnh 
thường để cho liệt rồi mới chịu vô nhà Phước Viện, song 
nhờ ơn Thầy và chư Thần Thánh ban vào nước âm dương 
cho uống, nhiều bịnh đã kể chết mà được lành. Từ đầu 
tháng 10 năm ngoái tới cuối tháng 9 năm nay là trọn một 
năm nay, có 64 người vô nằm dưỡng bịnh nơi nhà Phước 
Viện, 53 người được mạnh, có 11 người qui liễu mà thôi.

Tôi tưởng phải nhờ Đạo hữu hảo tâm ở các nơi làm 
phước giúp đỡ thêm mới có đủ tiền mà mua thuốc dùng 



 ĐẠO LỊCH 7: Năm NHâm THâN (1932)

401

cần kíp cho bịnh.
Nếu có thể, tôi sẽ lập thêm nhà để nuôi dưỡng những 

người già cả cô độc và những con nít mồ côi. Vậy mới đủ 
vẻ phước thiện của Đạo nơi Tòa Thánh.

NHÀ IN THÁI HÒA ẤN QUÁN

Số bạc của các nhà hảo tâm đã giúp cho Hội Thánh 
được 3.119 $ 91. Thâu của ai bao nhiêu đều có phát biên lai 
giáp lai hết. Tôi nhơn dịp để lời cám ơn hết thảy những 
nhà hảo tâm có phụ giúp ít nhiều.

Trong số bạc nầy, đã xuất ra 3.000 $ trả tất vốn cho 
chủ nợ rồi, còn lại tiền lời và tiền đơn án, chủ nợ chưa tính 
chưa đòi, nên chưa biết bao nhiêu mà trả.

Vậy nay cái nhà in đã thuộc về của Hội Thánh rồi, 
song mấy anh lớn còn mắc, chưa làm giấy sang lại rành rẽ 
cho Hội Thánh làm chủ vĩnh viễn.

Nhà in dùng in ròng kinh sách và giấy tờ trong Tòa 
Thánh, nên không có huê lợi chi ở ngoài hết. Lúc nầy nhà 
in đương lo làm Đạo phái.

Trọn một năm nay, nhà in cho ra được:
1. Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: . . 11.100 cuốn
2. Pháp Chánh Truyền: . . . . . . . 1.030 cuốn
3. Tân Luật: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.330 cuốn
4. Đạo Nghị Định:  . . . . . . . . . . . 3.000 cuốn
5. Le Caodaisme: . . . . . . . . . . . . . 1.100 cuốn
6. Bộ Đạo:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.156 cuốn
7. Cơ Đời: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 980 cuốn
8. Châu Tri các thứ:  . . . . . . . . . . 140.500 tờ
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9. Các giấy tờ khác: . . . . . . . . . . . 33.800 tờ
Nhà in xuất rrọn năm, số bạc là 2.195 $ 82 trong đó 

hết 2.051 $ 81 về phần mua giây mực và cartons, còn 144 
$ 01 về tiền phụ giúp đóng thuế và áo quần cho thợ.

KHAI MỞ THÁNH ĐỊA

Số đất Thánh địa khai mở gần hết, còn chừa ít chục 
mẫu rừng để nuôi cây và hái củi. Trừ ra mây mẫu cao su 
trồng trước, trong 2 năm sau đây có khai mở trồng 9 sở 
rẫy độ ước đặng 31 hecta, trong ấy có trồng xen các thứ 
cây trái, được bao nhiêu kể ra sau đây:

Mít . . . . . . . .729 cây. Chuối . . . . . . 4.056 cây.
Tiêu . . . . . . .420 nọc. Thơm  . . . . .  16.387 buội.
Tổn phí về mua phân mua hột làm giống, đóng thuế 

cho các cai sở, vv... cộng chung hết thảy là 229 $ 70.
Số hàng bông các sở đem nạp cho Phòng Trù trọn 

năm được 27.417 kilô, giá phỏng ước là 1.190 $ 52.
Công quả dùng làm trong các sở rẫy cộng chung 

20.749 ngày, song phần đông là đàn bà và con nít làm một 
ngày không có bao nhiêu công việc. Chủ ý các sở là lo mở 
mang trồng cây trái có ích về sau. Các cai sở và quản lý đều 
siêng năng lo lắng phận sự mà bòn công quả.

CÔNG VIỆC TẠO TÁC

Vì đường kinh tế khó khăn, đâu đâu ai cũng than 
bẩn chật. Sự cất Tòa Thánh tự nhiên phải đình lại, đợi 
chừng nào sự thơ thới tái hồi mới có phương mà khởi sự lại.

Trong mùa nắng, dùng công quả lấy đá sạn đã đem về 
tại Tòa Thánh ước đặng 400 thước vuông, cộng với 300 
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năm ngoái là 700 thước vuông. Cát, có lấy thêm được 250 
m3, mới xe về có 45 m3, còn bao nhiêu còn vựa nơi mé suối.

Trọn năm nay bên Công Viện dùng hết thảy là 16.333 
ngày công quả, nhứt là sửa và lợp lại mấy nhà cũ và đã 
xuất hết 535 $ 50 mà mua hầm sạn, mua cây, tre và tranh.

LƯƠNG THỰC

Số lúa của Đạo hữu các nơi hiến về Tòa Thánh từ tháng 
chạp năm ngoái tới bây giờ, cộng:  . . . . . . . . . .12.418 giạ.

Đã xay, dụng rồi tới ngày 29 tháng 9 hết: . . .9.562 giạ. 
Còn hiện trong vựa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.856 giạ.
Đủ ăn qua đến rằm tháng giêng năm tới.
Số xuất tiền chợ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.557$ 50
Làm tương: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511$ 87
Giá tiền ha\àng bông (27.417 kilô): . . . 1.190$ 52

Cộng: . . . . . . . 6.259$ 89
Kể từ mùng 1 tháng 10 năm rồi, tới 29 tháng 9 năm 

nay, tính hết thảy với số lúa và số tiền chỉ trên đây, nuôi 
miệng được 347.693 bữa cơm người lớn và 160.442 bữa 
cơm con nít, chia ra mỗi ngày chừng 965 bữa người lớn 
và 445 bữa con nít.

Số người ăn cơm trong chùa, lấy số trang phần, mỗi 
ngày có chừng 500 người, chia ra 359 người lớn và 150 
con nít.

Cứ để số người ở ăn bao nhiêu đó thì trong Tòa 
Thánh mỗi năm cần dùng chừng 12.000 giạ và chừng 
5.000 $ với hàng bông các sở trồng thì đủ nuôi bữa. số 
bạc và số lúa nầy cũng đều nhờ Đạo hữu ở các tinh đem 
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đến dâng, chớ trong chùa không có huê lợi chi riêng hết.

SỐ TIỀN THÂU XUẤT

Trong Tòa Thánh, kể từ mùng 1 tháng 10 năm rồi 
tới 29 tháng 9 năm nay:

THÂU: 
1� Tiền hỷ cúng cất Tòa Thánh:  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 2�189 $ 30

2� Tiền hỷ cúng hương khói: � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 9�377 $ 60

3�  Tiền hỷ cúng đặng trả nợ mua nhà in Thái Hòa:  � � 3�119 $ 91

4� Tiền cho thỉnh Thánh Ngônvà sách khác: � � � � � � � � � 1�848 $ 26

5� Tạp thâu:  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 678 $ 36

Cộng: � � � � � � � � � � � � � � � � 16�713 $ 43

XUẤT: 
1� Cất Tòa Thánh, mua hầm sạn, tổn phí lấy sạn:  � � � � � � 257 $ 00

2� Tiền chợ, làm tương vv��� (Phòng trù):  � � � � � � � � � � � 5�069 $ 39

3� Dầu đèn hương khói:  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 1�266 $ 38

4� Trả nợ mua nhà in:  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 3�000 $ 00

5� mua giấy, cartons, chữ in, tiền phụ giúp

6� đóng thuế cho thợ trong nhà in: � � � � � � � � � � � � � � � � �2�195 $ 82

7� Tiền hành lý cho Chức sắc đi hành đạo:  � � � � � � � � � � �1�018 $ 65

8� Phòng vãn (giây, viết, mực, tiền cồ, tiền gỡi colis kinh sách 
vv���): � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �548 $ 36

9� Xuất các việc khác:  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 3�141 $ 33

Cộng: � � � � � � � � � � � � � � � � 16�497 $ 20

Năm tới nếu đường kinh tế chưa hưng vượng lại và 
giá lúa không lên thêm, chắc cái số tiền cúng sẽ sụt hơn 
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nhiều, có may thì còn lại chừng 1 phần 3 mà thôi. Ráng 
lo giữ gìn tu bổ chớ không thể lập cái chi mới nữa được.

CỰC LẠC

Ông Chánh Phối Sư Thái Thơ Thanh nhứt định 
hiến sở đất 100 hecta, chỗ lập Cực Lạc cho Hội Thánh 
và hết thảy nhà cữa tài vật trong đó. Tờ giấy làm nảo rồi, 
đợi Hội Nhơn Sanh xét nét và để ý kiến. 

Mấy anh lớn đã tỏ ý bằng lòng lãnh cho ông Thái 
Chánh Phối Sư được thêm âm chất và mở rộng thêm 
Thánh địa.

Nếu lãnh bây giờ phải nhờ chư Đạo hữu giúp công 
khai phá cho thành khoảnh, đặng xin bằng khoán vĩnh 
viễn, chờ qua tháng 3 sang năm đủ hạn lệ, nếu khai phá 
không rồi, nhà nước có quyền lấy lại.

CHỨC SẮC HIỆP THIÊN ĐÀI

Chư vị Chức sắc Hiệp Thiên Đài ở Sài Gòn, hôm ngày 
3, 4 tháng Septembre nhằm tháng 8 có về Tòa Thánh hội 
hiệp với Đức Hộ Pháp, Đức Quyền Giáo Tông và Chức 
sắc Cửu Trùng Đài. 

Hai bên đều tỏ lời hòa hảo, tỏ dấu vui vẻ, hứa từ đó 
chung hiệp mà lo mối Đạo. Khi ấy có ít vị HTĐ muốn 
cho hai bên đến Bửu điện lập nguyện giữ môt lòng thương 
yêu thành thật mà đối đãi với nhau cho dễ bề về làm việc.

Đức Quyền Giáo Tông và Đức Hộ Pháp đồng ý kiến, 
đình việc ấy, định đến Rằm tháng 10 nầy sẽ nhơn cuộc 
lễ Hạ nguơn, lập đàn cho hết thảy Chức sắc hai bên kết 
nguyện với nhau. Ngày nay đến kỳ, ước mong hai bên đều 
vui mà thi hành lập nguyện trước mặt Đại Từ Phụ và chư 
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Phật Tiên Thánh Thần, rồi cùng nhau sum hiệp mà bắt 
đầu lo chấn chỉnh nền Đạo lại cho hoàn toàn, mới có thể 
qui phục Tam giáo và Ngũ chi.

ĐẠO PHÁI

Hội Nhơn Sanh đã có bàn luận về việc nầy trong kỳ 
hội năm rồi, có định in phái thêm theo kiểu của tôi ra nhỏ 
hơn mà phát cho đủ cho chư tín đồ. Bây giờ nhà in mới 
khởi sự làm được vài tuần nay, vì có nhiều cở làm cho bê 
trễ, nhứt là đồng tiền đồng bạc eo hẹp. về cách phát phái 
sẽ đến, tôi có tả ra một tờ riêng, tôi đọc luôn ra đây cho 
chư Hiền hữu nghe:

“Chư Hiền hữu,
Tôi xin trình cái kiểu phái mới theo đây cho chư 

Hiền hữu xem. Khi trước tôi tả trong giấy chớ chưa làm 
ra, kiểu nầy nhỏ gọn gàng, đem theo trong mình cũng dễ, 
để trong bóp cũng vừa, đi đường xa rất tiện. Cái bìa vải 
ỏ ngoài dùng một màu xanh da trời mà thôi, vì lấy theo 
sắc đạo cùa Thầy làm chữ và theo tịch đạo của Thầy cho 
“Thanh Đạo tam khai thất ức niên”, ở trong một bên để 
Thiên nhãn là đấu riêng mầu nhiệm của Đạo, một bên để 
tên Đạo hữu chủ cái phái. Bây giờ Đạo còn ở trong nước 
mình, dùng hai thứ chữ là đủ: 1.  Chữ quốc ngữ của mình.  
2.  Chữ lang sa của chánh phủ bảo hộ. Chừng nào Đạo 
mình qua Tàu có các chú vào tu nhiều, sẽ in chữ quốc 
ngữ và chữ Tàu; cứ giữ chữ quốc ngữ của mình làm gốc, 
qua nước nào thì thêm chữ nước ấy dưới chữ mình là đủ.

Cách phát phái, tôi tính sắp đặt như vầy:
Phái nầy phát không tiền cho chư Đạo hữu nam nữ.
Tính phát trước hết cho mấy người đã giữ được 
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trường trai, thuộc và giữ vẹn qui giới. Phát qua cho hết 
lớp Đạo hữu trường trai trong Nam kỳ rồi, lần lần có thể 
sẽ tính phát tới hạng thiên nguơn, vv...

Sẽ cậy Chánh Phó Trị Sự và Thông Sự mỗi làng lo 
làm Sổ Đạo hữu nam nữ đã trường trai và thuộc Ngũ giới 
cấm và Tứ đại điều qui, rồi gởi về Tòa Thánh. Viện Lễ 
nơi Tòa Thánh xét rồi sẽ do sổ nầy mà làm Đạo phái từ 
Họ Đạo. Xong cho Họ nào thì đem phái họ nấy lên để 
nơi Bửu điện, Chức sắc Thiên phong cầu nguyện 3 ngày 
đêm, theo mỗi thời cúng cho trên Đại Từ Phụ và chư 
Thần Thánh Tiên Phật và Đức Lý Giáo Tông ban ân huệ 
đầy đủ vào trong đó.

Đoạn nơi Tòa Thánh sẽ giao lại cho Chức sắc làm 
Đầu Họ Tỉnh, Đầu Họ Đạo, chỗ nào chưa có Chức sắc 
làm đầu thì sẽ phái Chức sắc nơi Tòa Thánh đến lo phát 
cho Đạo hữu có tên trong phái. Trước khi phát, Chức sắc 
sẽ chứng cho Đạo hữu lập minh thệ lại và thọ phép giải 
oan lại nêu khi trước chưa có minh thệ hoặc thọ phép 
giải oan nơi một Chức sắc từ bực Giáo Sư sắp lên. Đạo 
hữu nào được lãnh Đạo phái theo thể lệ mới đây là được 
kể vào hàng tín đồ thiệt thọ của ĐĐTKPĐ và vào hàng 
môn đệ chắc chắn của Đấng Chí Tôn.

Ngày sau, người nào mới ăn trường, sau khi làm sổ 
năm 1932 rồi, nếu Đầu Họ Đạo xét thiệt tu hành, thuộc 
và giữ tròn qui giới thì làm sổ phụ gởi lên Tòa Thánh xét 
lại rồi sẽ phát Đạo phái mới cho.

BÀN ỦY VIÊN TÀI CHÁNH

Ngày 18–2–1932, Đức Quyền Giáo Tông ra Nghị 
Định cấp bằng cho hai vị Chức sắc Thiên phong là ông 
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Phối sư Thượng Tông Thanh làm Chánh Thủ Bổn và Giáo 
Hữu Thượng Trí Thanh làm Phó Thù Bổn. Dạy Bàn ủy 
Viên Tài Chánh giao sổ sách, chìa khóa, tủ sắt và tiền bạc 
cho hai vị nầy gìn giữ.

Đức Quyền Giáo Tông nói định lại như vậy cho 
phân biệt người cầm chìa khóa giữ tiền với người có quyền 
xem xét toa vé trước khi xuất, 2 quyền phải tách riêng ra.

Ngài giao phận sự xem xét toa vé cho Bàn ủy Viên 
tài chánh, nghĩa là bàn nầy được quyền xem xét giấy tờ 
toa vé trước khi xuất. Nếu không đủ phép thì không ký 
tên cho xuất. Còn quyền cầm chìa khóa giữ tiền bạc coi 
thâu xuất về phận sự Chức sắc khác của Hộ Viện chọn 
lựa mà cử lên.

Sau khi giao chìa khóa.tủ sắt, tiền bạc vằ sổ sách cho 
2 vị Chánh, Phó Thủ Bổn mới cấp bằng đó rồi, Bàn ủy 
Viên tài chánh về ở nhà luôn tới bây giờ.

Đức Quyền Giáo Tông có dạy 2 ông Hội trưởng Hội 
Thánh và Hội Nhơn Sanh chọn cử một Bàn ủy Viên khác 
để xét toa vé trước khi xuất.

Hội Nhơn Sanh thường xuyên vâng lịnh Đức Quyền 
Giáo Tông nhóm ngày 20–5–1932. vì sự thôi của Bàn ủy 
Viên cũ chưa rành, sợ còn sanh điều ác cảm nên mấy hội 
viên có mặt xin đình việc cử, đợi sự thôi ra cho minh bạch 
và đồng ký một tờ xin Đức Quyền Giáo Tông 2 khoản 
sau nầy:

1. Xin định cho Bàn ủy Viên Tài chánh lãnh trọn phận 
sự của Hộ Viện. Chức Tổng Lý Hộ Viện và Thủ Bổn sẽ 
là người của Bàn ủy Viên chọn lựa với nhau mà cữ lên, 
vậy mới được lòng tin cậy của chư Đạo hữu ở lục châu.
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2. Bàn ủy Viên Tài chánh sẽ được quyền kiểm soát hết 
thảy các sự tiêu xài, tiền bạc, cùng lúa gạo.

Nhóm rồi, tôi đã có đệ tờ kiết chứng để ngày 20–5–
1932 lên cho Đức Quyền Giáo Tông định đoạt.

VỀ VIỆC ĐỨNG BỘ TÀI SẢN CỦA ĐẠO

Vì ĐĐTKPĐ của chúng ta chưa được chánh phủ 
công nhận nên khi ban sơ, Đức Lý Giáo Tông giáng cơ nơi 
chùa Gò Kén, dạy mượn tên tôi đứng bộ tài sản của Đạo.

Bởi hết lòng tin Đạo nên tôi phải tuân mạng lịnh 
của Đức Lý Giáo Tông, để cho Đạo mượn tên tôi mà dùng 
đứng bộ, trước hết là miếng đất Thánh địa nầy, đứng chung 
với tên bà Nữ Chánh Phối Sư Hương Thanh.

Năm 1931, tôi xin nghỉ được rồi, khi tôi mới về Tòa 
Thánh, tôi có làm 2 cái Tờ giao cho Hội Thánh cầm làm 
bằng:

1. Một cái tôi khai rằng: miếng đất Thánh địa nầy 
mua bằng tiền bạc của bổn đạo, để tên tôi và bà Lâm 
Ngọc Thanh đứng bộ giùm mà thôi.

2. Một cái tôi khai rằng: kể từ ngày tôi vào chùa là ngày 
9–5–1931 là ngày tôi xuất gia, cái tên của tôi không 
còn dùng đứng bộ của cải riêng tư của tôi nữa. Từ 
đây về sau, của cải chi mà để tên tôi đứng bộ là của 
Hội Thánh ĐĐTKPĐ, dầu tôi có mua sắm bằng 
tiền bạc của tôi cũng thuộc về của Hội Thánh. Cái 
tên tôi hết dùng việc chi riêng cho tôi nữa.
Hai cái Tờ nầy có làng Long Thành thị nhận và có 

cầu chứng đóng bách phần nơi Tòa Bố Tây Ninh.
Tôi làm 2 cái Tờ nầy không ai biểu, không ai bày hết
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Vậy mà ngày nay còn có người thấy để tên tôi đứng 
bộ những đất dùng cất Thánh Thất cắc nơi mà để tiếng 
không tốt cho tôi. Vả lại trong các Tờ hoặc của mua, hoặc 
của người ta hiến, khi tôi ký tên vào trước khi cầu chứng 
quan thì tôi có viết thêm rõ rằng “mua cho ĐĐTKPĐ” 
hoặc “lãnh cho ĐĐTKPĐ” để tỏ ý thêm là không phải 
riêng cho tôi đó.

Những người ấy không tưởng rằng cho mượn tên 
đứng bộ giùm là có gánh mà không có hưởng đồ trong 
gánh đó. Những chuyện sẽ xảy ra về tài sản của mình đứng 
bộ đó, bổn thân mình sẽ phải chịu trách cứ.

Thiệt thấy sự khố nhọc tốn hao trước mắt vì sự tôi 
đứng bộ giùm đó, chớ không thấy ích lợi chi cho tôi hết. 
Vì Đạo vì nhơn sanh, tôi phải vâng lịnh gánh vác đó mà 
thôi. Nếu có lịnh trên dạy giao lại cho ai thì tôi vui mà 
vâng làm liền.

*
Nhơn vì có nhiều Chức việc và Đạo hữu các nơi gởi 

thơ cho tôi mà không thuộc phận sự của tôi làm, nhiều 
khi đề bao thơ sái, làm cho có người dị nghị.

Vậy nay tôi sẵn dịp có các nơi về nhóm đông đảo, tôi 
để ít lời nói rõ phận sự của tôi nơi Tòa Thánh Tây Ninh.

Chiếu theo Đạo Nghị Định thứ tư của Đức Lý Giáo 
Tông, Thượng Chánh Phối Sư có quyền xem xét các nơi, 
chăm nom Đạo hữu, thay mặt toàn đạo mà giao thông 
cùng chánh phủ và tín đồ, giáo dục nhơn sanh và Chủ 
tọa Hội Nhdn Sanh.

Chiếu theo Châu Tri của Đức Quyền Giáo Tông 
phân phát phận sự cho 3 vị Chánh Phối sư thì 3 Viện 
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kể ra sau đây chia về phần Thượng Chánh Phối Sư làm 
Tổng trưởng:

1. Học Phước Viện (coi trường học và nhà thương).
2. Nội Viện (giao thiệp với chánh phủ, coi các T. Thất)
3. Nông Viện (coi khai phá trồng tỉa Thánh địa)

Xin chư Hiền hữu nhớ giùm cho khỏi lộn, những việc 
thuộc về 3 Viện nầy về tôi, còn ngoài ra có Đức Quyền Giáo 
Tông và hai vị Ngọc và Thái Chánh Phối Sư điều đình.

Luôn dịp, khi nào chư Hiền hữu viết thơ cho tôi, 
tôi xin đừng dùng tiếng “Đức”, “Quan lớn” và “Ông” mà 
xutog hô với tôi nữa. Tôi xin chư Hiền hữu dùng ròng 
tiếng “Anh” mà thôi, như vậy mới hạp với ĐĐTKPĐ: 
Có một mình Thầy là Thầy, còn bao nhiêu chúng ta đều 
là anh em, anh lớn, em nhỏ, dìu dắt với nhau trên con 
đường đạo đức mà đến cùng Thầy là Cha chung cả thảy.

Hội Nhơn Sanh nay mỡ lần thứ nhì, chúng ta hãy 
hiệp hòa tâm chí mà bàn tính các việc có đem vô chương 
trình và những việc có ích cho Đạo.

Chúc cho Đại Đạo hoằng khai!
Chúc cho Hội Nhơn Sanh nhóm kỳ nầy sẽ có nhiều 

kết quả mỹ mãn!
Chánh Phối Sư THƯƠNG TƯƠNG THANH.

THÁNG 10 NĂM NHÂM THÂN: BÁT NƯƠNG GIẢI THÍCH VỀ CÕI ÂM QUANG.

 h Yêu cầu xem TNHT bài Thánh Ngôn tháng 10 năm Nhâm Thân: 
TNHT1–2HN, B 159.
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NGÀY 30–10–NHÂM THÂN (DL 27–11–1932) BÁT NƯƠNG DẠY CỖ TƯ 
TRANH, CON GÁI CỦA ĐỨC HỘ PHÁP.

BÁT NƯƠNG DTC

Em chào mấy anh và mấy chị.
Cười... Ai đời mà thấy một chuyện dị thường như 

vầy bao giờ. Tiếc cho Thiếp chẳng hình thể mà dạy dỗ 
cho đặng sắp cháu thơ, phải mượn ngòi Cơ làm xác tục.

Cô hỏi mấy con gắng trả lời cho Cô dạy:
Cô khác hơn các con vì là gì?
Cái gì? Phải đó! Nói lớn con Tranh[1].
Tranh bạch: ……………
Có hình thể là tại sao?
Vì linh hồn muốn đến thế đặng thân mật cùng đời, 

nghĩa là thân mật cùng các con đặng yêu thương dạy dỗ 
các con đó. Con Tranh: Các con đặng có hình thể thì hơn 
Cô hay là thua Cô?

Tranh bạch: ……………
Không con, hơn chứ, hơn gì đâu, kiếm hiểu coi?
Hơn là vì các con có đủ phương kế tỏ sự thương yêu 

của các con cùng đời. Còn Cô dầu có đau đớn thương xót 
bao nhiêu cũng không phương tỏ ra cho trọn đặng.

Nầy các con ôi! Cả trường thảm khổ của đời, Chí 
Tôn dã đào tạo ra đây vốn là cơ thể gầy nên phương cách 
cho các con giồi đúc lòng thương. Các con khởi thương 
ai trước đã?
[1] Tranh; Cô Tư Tranh (Phạm Tần Tranh), con gái của Đức 
Phạm Hộ Pháp.
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Thưa: – Thương Chí Tôn trước.
Thương ấy còn cao xa cho các con lắm! Cô hỏi các 

con: Đã khởi thương từ lọt lòng mẹ trước đã?
Tranh bạch: – Thương cha mẹ.
– Phải đó con. Thương cha thương mẹ, thương cô 

bác, ông bà, thương anh em, bạn tác. Chừng lớn khôn, 
các con mới tiếp thương ai?

Tranh bạch: …………
Chưa con. Thương mình chớ con. Vì thương mình 

trước đặng mới biết thương người, thương người rồi mới 
biết thương đời, thương đời đặng mới thương Tạo Hóa, 
nghĩa là Đại Từ Phụ đó các con.

– Thương Đại Từ Phụ là vì tại sao?
Không phải có bấy nhiêu là đủ con. Các con ráng 

kiếm hiểu, ấy là Triết học đó. Chưa đủ con. Cười...
– Để Cô giải cho.
– Anh Cao Văn Sĩ[2], hiền huynh giải sao?
 – Ừ, vì công sanh dục lấy mình, rồi còn cảm hóa 

linh tâm trên vạn vật đặng làm Chúa thay thế cho Người. 
Vậy thì nhơn loại là Trưởng Nam của Đại Từ Phụ trong 
cả các con của Người, vạn linh sanh chúng. Kế cái ơn ấy 
là ơn gì nữa?

Tranh bạch: ………………
Chưa con. Ơn sắp đặt hàng phẩm của vạn linh chớ. 

Vì vậy mà có phàm có Thánh. Các con đứng địa vị cao 

[2] Cao Văn Sĩ: Bát Nương gọi Ngài Báo Văn Pháp Quân Cao 
Quỳnh Diêu.
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trọng cùng thấp hèn cũng do Người định trước.
Hỏi vậy thì địa vị hiện hữu về thi hài các con gọi ai 

là chủ?
Diêu Trì là lò tạo, còn Bạch Ngọc là khuôn viên. 

Còn chủ lò là ai đó?
– Thưa là Thầy.
Phải đó, có một mình Chí Tôn độc quyền vi chủ 

mà thôi.
Làm chủ xứng đáng tại nơi nào?
Công bình trước đã, là vì bởi Công bình thì mới 

định đặng cho kẻ dở khó trộn lộn với người hay, kẻ tà 
không phương giành ngôi kẻ chánh, kẻ ngu khó lấn lướt 
người trí, kẻ hèn phân biệt người trọng, kẻ thiểu căn khó 
sánh bực cao siêu. Vậy, thử nghĩ chẳng Công bình của Chí 
Tôn thì đời mới ra sao? Nói cho Cô nghe thử, ………………

Phải loạn lạc trước đã, nhưng vì loạn lạc thì đời phải 
nạn tiêu diệt lẫn nhau, gọi là Tận Thế.

Ấy vậy, ơn cứu thế của Chí Tôn là gì?
Phải. Là ơn Người tạo Đạo cho có Công bình thiêng 

liêng nơi hình thể, nghĩa là: Người lấy Công bình tinh 
thần mà sửa cải trật tự của vật chất loạn lạc.

Cô hỏi các con lời nầy: Đại Đạo của Chí Tôn phải 
ra thế nào mới nên Chánh giáo?

Cười... Các con không biết đặng đâu.
Lý Trưởng huynh[1] nói thử.

[1] Lý Trưởng huynh: Bát Nương gọi Đức Quyền Giáo Tông Lê 
Văn Trung, vì chơn linh của Ngài là Lý Thiết Quả, Tiên Trưởng 
đứng đầu Bát Tiên



 ĐẠO LỊCH 7: Năm NHâm THâN (1932)

415

Ôi phải làm thế nào cho các sắc nhơn sanh biết 
tùng Thiên mạng mà an giữ phận mình, đừng giựt giành 
tranh đấu.

Hỏi cái hại của đời đương nhiên vốn tại nơi nào?
Phải, tại tâm lý tự cao, ỷ mình hiếp chúng, phải vậy 

không?
Không đáng phận xôn xao làm quá phận, 
Không tài ba lại trổ mặt trí mưu.
Hèn ganh sang, gây lẽ nghịch thù,
Dở làm giỏi, đồ mưu phản phúc.
Gây oan nghiệt bởi lòng tư dục,
Kết oán thù vì chút đỉnh chung.
Ngoài mặt đời ít kẻ vẫy vùng,
Ra tuồng thế những phồn phản loạn.
Kìa từ trước phế vua phản bạn,
Gẫm bởi đâu tên choán sử xanh,
Cũng là do kẻ giựt người giành,
Giành quyền thế, giành danh giành lợi.
Gương xấu để mặt đời chê ngợi,
Đều cũng do khôn với ngu mưu.
Hễ đồ vương thiên hạ mến ưa,
Còn trộm cướp cững chưa chi lạ.
Có thế lực thì nên nghiệp cả,
Không quyền hành dối trá nghèo hèn.
Cái cơ đời lắm kẻ từng quen,
Biết bụng thế lại khen vắng khách.
Vì yậy mà:
Đời đã đóng thành tuồng thành sách,
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Dạy cho nên hắc bạch màu thương.
Thương cho đời khổ não đoạn trường,
Chẳng khác kẻ oan ương biển thảm.

Các con! Cô chỉ trông cậy các con biết thương đặng 
nối chí giùm Cô, còn ngoài thế mặc trò giả trá.

Các con ra nghỉ rồi đọc lại cho hiểu bài Cô dạy đây, 
rồi Cô cho vô từ đứa mà nói tương lai cho.

Cười... Mấy đứa lớn mà thôi, còn mấy đứa nhỏ thây 
kệ nó. Cười... 

THĂNG.

NGÀY 7–11–NHÂM THÂN (ĐL 4–12–1932) CHÂU TRI 60: ĐỨC HỆ PHÁP 
BAN HÀNH HIẾN PHÁP VÀ NỘI LUẬT CỦA HIỆP THIÊN ĐÀI.

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Đệ bát niên)

HIỆP THIÊN ĐÀI

Tòa Thánh, ngày 4–12–1932 (7–11–Nhâm Thân) 

HỘ PHÁP
Chưởng Quản Hiệp Thiên Đàỉ

Cùng chư Chức sắc Hiệp Thiên Đài.
Kính chư Hiền hữu,
Hiến pháp và Nội Luật Hiệp Thiên Đài, chúng ta đã 

lập thành, ngày ban hành đã nhứt định theo Châu Tri số 
60 ghim theo đây để chư Hiền hữu rõ.

Bần đạo xin nhắc lại, chiếu theo chương trình hành 
đạo của chúng ta cùng chư Chức sắc Cửu Trùng Đài, đã 
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đồng lập thành tại Tòa Thánh ngày 24–1–1932, thì ngày 
tái thủ quyền hành của chư Hiền hữu đã quá hạn.

Vậy Bần đạo kính mời chư Hiền hữu ngày đại lễ 
Đức Chí Tôn tới đây, nhằm ngày 24–12–1932, xin về đủ 
mặt tại Tòa Thánh, trước dự hành lễ, sau chúng ta có dịp 
hội diện đặng chung lo bàn tính việc Đạo.

Xin chư Hiền hữu khá lưu ý.
Hộ Pháp PHẠM CÔNG TẮC.

* * *

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Đệ bát niên)

HIỆP THIÊN ĐÀI
Tòa Thánh, ngày 4–12–1932 (7–11–Nhâm Thân)

Số: 60 

CHÂU TRI
Cho chư Chức sắc Thiên phong, chư vị Đầu Họ,

Chủ Thánh Thất và chư Đạo hữu lưỡng phái.

Nền Đạo đến ngày rằm tháng 10 năm nay đã thành 
lập được 8 năm rồi. Gẫm lại trong thời gian ấy, chúng ta 
đều có lưu tâm nhọc trí ít nhiều, có để tâm chung lo cho 
nền Đạo được vững vàng, nhưng Đức Chí Tôn lại không 
đến dẫn bước như buổi ban sơ, lại muốn chúng ta tự lập 
là đặng trọn quyền cầm cơ Đạo, là vì muốn cho công 
quả kia phải xứng đáng với phẩm vị nọ, thành thử trong 
buổi chúng ta được tự do hành động, thế nào trí phàm 
con người cũng phải lạc lầm mà khiến ra nhiều khi hành 
động không hiệp cùng Thiên ý.
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Chúng ta không để một tiếng than van nào được, 
bởi khi Đức Chí Tồn giao trọn quyền cho chúng ta thì 
Đức Chí Tôn đã lập xong pháp luật và quyền hành đặc 
biệt của mỗi Chức sắc. Hành vi của chúng ta chỉ y theo 
Tân Luật và Pháp Chánh Truyền là đủ.

Riêng về phần Bần đạo, khi thọ Thiên sắc chưởng 
quản Hiệp Thiên Đài, Bần đạo đã biết trách nhậm ấy vốn 
lớn lao là dường nào. Phận sự càng quan trọng bao nhiêu 
thì hành vi càng khó khăn bấy nhiêu. Thiết tưởng một 
mình sao khỏi có khi làm quá phận sự.

Bần đạo cũng đã tuyên ngôn cùng Chức sắc Hiệp 
Thiên Đài về lẽ ấy và có công đồng với cả Chức sắc Hiệp 
Thiên Đài đặng lập thành Hiến Pháp và Nội Luật sau nầy 
và luôn đây Bần đạo xin công bố cùng Đạo hữu lưỡng phái.

Bần đạo cũng nên cho chư Đạo hữu lưỡng phái biết 
rõ, kể từ ngày ban hành Châu Tri nầy, Bần đạo nhứt định 
mời chư Chức sắc Hiệp Thiên Đài phải về Tòa Thánh mà 
tái thủ quyền hành đầu năm Quí Dậu.

Tòa Thánh, ngày 4–12–1932.
Hộ Pháp Phạm Công Tắc.

Phê y và ban hành.
Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt.
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

HIỆP THIÊN ĐÀI

HiẾN PHÁP và NỘi luẬt

HIẾN PHÁP

ĐIỀU THỨ NHỨT: Phẩm trật Hiệp Thiên Đài, trên hết 
có: Hộ Pháp, Thượng Phẩm, Thượng Sanh, và Thập nhị 
Thời Quân, phân đẳng cấp như dưới đây:
 Thượng Phẩm HỘ PHÁP Thượng Sanh

Bảo Đạo Bảo Pháp Bảo Thế
Hiến Đao Hiến Pháp Hiến Thế
Khai Đạo Khai Pháp Khai Thế
Tiếp Đạo Tiếp Pháp Tiếp Thế

ĐIỀU THỨ NHÌ: 
1. Quyền hành của Hộ Pháp là chưỏng quản Hiệp 

Thiên Đài, chưởng quản chi Pháp.
2. Quyền hành của Thượng Phẩm là chưỏng quần 

chi Đạo.
3. Quyền hành của Thượng Sanh là chưdng quản 

chi Thế.
ĐIỀU THỨ BA: Phẩm trật của Thập nhị Thời Quân khi 

hành chánh thì đối phẩm như sau:
Bảo Pháp, Bảo Đạo, Bảo Thế đều đồng thể.
Hiến Pháp, Hiến Đạo, Hiến Thế đều đồng thể.
Khai Pháp, Khai Đạo, Khai Thế đều đồng thể.
Tiếp Pháp, Tiếp Đạo, Tiếp Thế đều đồng thể.



ĐẠO LỊCH 7: Năm NHâm THâN (1932)

420

ĐIỀU THỨ TƯ: 
1. Trách nhậm của Bảo Pháp là bảo tồn Luật Pháp, 

bảo hộ không cho ai phạm đến những điều lệ 
nào đã thành mặt luật

2. Trách nhậm của Bảo Đạo lằ bảo tồn Luật Đạo, 
bảo hộ những điều cần ích cho Đạo mà đã ra 
mặt luật rồi.

3. Trách nhậm của Bảo Thế là bảo tồn Luật Thế, 
bảo hộ những điều lệ cần ích cho Đạo đã ra 
mặt luật rồi.

ĐIỀU THỨ NĂM:
1. Trách nhậm của Hiến Pháp là phải tìm những 

phương hay để hiến cho Luật Pháp tiện việc thi 
hành và truyền bá những tư tưởng cần ích cho 
Đạo về phương diện Hành Pháp.

2. Trách nhậm của Hiến Đạo ỉà lo tìm kiếm 
những phương hay để hiến cho Đạo và truyền 
bá những tư tưỏng cần ích cho Đạo.

3. Trách nhậm của Hiến Thế là lo tìm những 
phương hay để hiến cho đời và truyền bá những 
tư tưởng cần ích cho Đạo.

ĐIỀU THỨ SÁU: 
1. Trách nhậm của Khai Pháp là lo nghiên cứu 

những điều cần ích cho chúng sanh mà thêm 
vào Pháp Luật, tức là mở lần pháp luật ra thế 
nào cho chúng sanh có thể tuân theo mà tu 
hành cho khỏi điều hà khắc.

2. Trách nhậm của Khai Đạo là lo nghiên cứu 
những điều cần ích cho chúng sanh trong đường 
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Đạo và tìm phương giúp cho những điều cần 
ích ấy thành ra luật Đạo, tức là mở rộng đường 
Đạo ra cho chúng sanh hưởng.

3. Trách nhậm của Khai Thế là lo nghiên cứu 
những điều cần ích cho chúng sanh trong đường 
đời và tìm phương giúp cho những điều cần ích 
ấy thành ra luật đời, tức là mở rộng đường đời 
ra cho chúng sanh hưởng.

ĐIỀU THỨ BẢY: 
1. Trách nhậm của Tiếp Pháp là giúp. cho sự ban 

hành Đạo Pháp và yêu cầu sửa đổi những điều 
lệ nào bó buộc quá lẽ và khổ khắc nhơn sanh 
trước mặt luật pháp.

2. Trách nhậm của Tiếp Đạo là giúp chư Đạo 
hữu trong đường Đạo, tránh những nỗi bất 
bình và những sự bất công, những điều hà khắc 
có thể làm trở ngại bước đường Đạo của Đạo 
hữu lưỡng phái.

3. Trách nhậm của Tiếp Thế là giúp cho nhơn 
sanh trong đường sanh hoạt, trong chỗ giao 
tiếp lẫn nhau và lo dẹp những nỗi bất bình, 
những sự bất công, những điều hà khắc có thể 
làm trở ngại bước đường đời của cả chư Đạo 
hữu lưỡng phái.

ĐIỀU THỨ TẤM: Cửu Trùng Đài có Tòa Tam Giáo 
thành lập, cũng như Bát Quái Đài có Tòa Tam Giáo 
thiêng liêng.

Khi nào có Tòa Tam Giáo cửu Trùng Đài xử đoán 
rồi mà người bị cáo còn uất ức điều chi thì được quyền 
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kêu nài đến Tòa Hiệp Thiên Đằi.
Thoảng như Tòa Hiệp Thiên Đài phán đoán rồi 

mà người bị cáo uất ức nữa thì mới kêu nài lên Tòa Tam 
Giáo thiêng liêng, là quyền đặc biệt của Bát Quái Đài 
chưởng quản.

Dầu cho lập Tòa Tam Giáo dưới cửu Trùng Đài hay 
là đệ lên Tòa Tam Giáo thiêng liêng là Bát Quái Đài, cũng 
đều phải do nơi Hộ Pháp.

ĐIỀU THỨ CHÍN: Muốn kêu nài lên Tòa Hiệp Thiên 
Đài thì người bị cáo phải nạp đơn lên Hiệp Thiên Đài 
trong khoản 10 ngằy sau ngày xử hiện diện (Jugement 
contradictoire)

Như xử khiếm diện (Jugement par déíaut) thì người 
bị cáo phải nạp đơn lên Hiệp Thiên Đài trong khoản 10 
ngày sau ngày được án (Jour de la notification du jugement).

Quá hạn 10 ngày ấy thì HTĐ không thâu đơn.
ĐIỀU THỨ MƯỜI: Nghị viên của Hiệp Thiên Đài ở 

Thượng Hội là Hộ Pháp, Thượng Phẩm, Thượng Sanh.
Ba vị đều có quyền bàn cãi (voix deliberative) và 

bỏ thăm (droit de vote), số thăm của 3 vị có giá trị riêng, 
không tính chung với số thăm của Nghị viên bên CTĐ 
(Vote séparé).

Mỗi lần bỏ thăm, phải được hơn phân nửa số thăm 
bên CTĐ và hơn phân nửa số thăm của HTĐ, cộng chung 
lại mới có đại đa số (majorite).

ĐIỀU THỨ MƯỜI MỘT: Nghị viên của HTĐ ở Hội Thánh 
là Thập nhị Thời Quân. Quyền của 12 vị cũng như quyền 
của Nghị viên HTĐ ở Thượng Hội. Cách bỏ thăm và 
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tính thăm cũng vậy.
ĐỈỀU THỨ MƯỜI HAI: Ở Hội Nhơn Sanh, Hiệp Thiên 

Đài sẽ có Phái viên đến dự thính hoặc tỏ bày ý kiến (voix 
consultative) chớ không quyền bỏ thăm.

ĐIỀU THỨ MƯỜI BA: Đang khi hành chánh về quyền 
đặc biệt thì mỗi Chức sắc Hiệp Thiên Đài đều đặng tự do 
hành chánh. Kỳ dư khi nào nhơn danh trọn quyền hành 
Hiệp Thiên Đài mà làm điều chi thì mới có hội nghị lấy 
phần đại đa số.

NỘI LUẬT

ĐIỀU THỨ NHỨT: Hộ Pháp là người chưởng quản HTĐ, 
thay mặt cho các Chức sắc đặng đối phó với Cửu Trùng 
Đài, nhưng phải do theo đại đa số (majoríté) của Chức 
sắc HTĐ.

ĐIỀU THỨ NHÌ: Đức Chí Tôn không có phỏng định 
việc công cử Chức sắc HTĐ thì Chức sắc mỗi chi đặng 
quyền thế mặt cho nhau, tỷ như:

Thượng Phẩm vắng mặt duy có Bảo Đạo đặng thế 
quyền mà thôi.

Bảo Đạo vắng mặt thì Hiến Đạo.
Hiến Đạo vắng mặt thì có Khai Đạo, v.v...
Phải ở cùng một Chi mới đặng thế quyền cho nhau.
ĐIỀU THỨ BA: Nếu Hộ Pháp chuyên quyền không do 

theo phần đông (maịorité) thì phần ấy đặng phép không 
tuân lịnh của Hộ Pháp và công bố cho Hội Thánh Cửu 
Trùng Đài biết đặng đợi ngày cầu xin Đức Chí Tôn phán 
xét.
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ĐIỀU THỨ TƯ: Nếu Thượng Phẩm chuyên quyền và 
phạm đến quyền đặc biệt của Chức sắc chi Đạo thì chi 
nầy đặng quyền xin Hộ Pháp ngưng quyền của Thượng 
Phẩm hầu đợi ngày đem việc ấy ra Ban Kỷ Luật của Hiệp 
Thiên Đài phán xét.

ĐIỀU THỨ NẤM: Nếu Thượng Sanh chuyên quyền và 
phạm đến quyền đặc biệt của Chức sắc chi Thế thì chi 
này đặng quyền xin Hộ Pháp ngưng quyền của Thượng 
Sanh hầu đợi ngày đem việc ấy ra Ban Kỷ Luật phán xét.

ĐIỀU THỨ SÁU: Trong Thập nhị Thời Quân, nếu vị nào 
phạm Nội Luật thì Hộ Pháp hoặc Thượng Phẩm, Thượng 
Sanh (tùy theo chí) sẽ đem ra Ban Kỷ Luật phán đoán.

ĐIỀU THỨ BẢY: Hiệp Thiên Đài có một Ban Kỷ Luật 
(Conseil de discipline) để khuyên răn những Chức sắc 
không hành phận sự theo chương trình hành đạo lập tại 
Tòa Thánh ngày 24–1–1932 (âl 17–12–Tân Mùi) là phạm 
Nội Luật HTĐ.

Ban Kỷ Luật không có tánh cách thường xuyên. Khi 
phải cần đến mới lập ra và chư Chức sắc HTĐ sẽ hiệp 
nhau công cử làm 5 vị Nghị viên.

ĐIỀU THỨ TÁM: Trước khi muốn đem Chức sắc nào ra 
Ban Kỷ Luật về việc không lo hành sự, Hộ Pháp nên viết 
thư cho vị ấy biết việc mình và kỳ trong 2 tháng mằ không 
có tin tức của vị ấy thì Hộ Pháp nên kỳ cho 1 tháng nữa. 
Qua kỳ hạn thứ nhì, Ban Kỷ Luật đặng quyền phân xử.

ĐIỀU THỨ CHÍN: Chức sắc đã bị Ban Kỷ Luật xử rồi mà 
còn tái phạm sẽ bị đệ ra Tòa Tam Giáo.

ĐẨU THỨ MƯỜI: Không một Chức sắc ở HTĐ đặng 
phép đứng tên vào những Châu Trí của chư vị Thiên phong, 
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Chức việc Đầu Họ Đạo, Chủ Thánh Thất và chư Đạo hữu 
nam nữ, vì HTĐ chỉ có quyền Lập Pháp (Pouvoir législatií) 
chớ không có quyền Hành Pháp (Pouvoir exécutií).

ĐIỀU THỨ MƯỜI MỘT: Đối phó với CTĐ thì đã có Hộ 
Pháp, nhưng khi định phái vị nào đặng giao thiệp với 
CTĐ thì vị ấy không được bàn định việc chi ngoài trách 
nhậm của mình, nghĩa là ngoài những vấn đề mà vị ấy 
được quyền bàn đến.

ĐIỀU THỨ MƯỜI HAI: Kể từ ngày lập Luật nầy, cả Chức 
sắc hãy tuân theo Pháp Chánh Truyền, Tân Luật, nhứt là 
điều lệ về Ngũ Giới Cấm và Tứ Đại Điều Qui.

Làm tại Tòa Thánh Tây Ninh ngày 21–3–1932 
(Rằm tháng 2 năm Nhâm Thân) 

Chư Chức sắc Hiệp Thiên Đài đồng ký tên công nhận. 

 � Hộ Pháp Phạm Công Tắc.
 � Thượng Sanh Cao Hoài Sang 
 � Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu
 � Hiến Pháp Trương Hữu Đức 
 � Khai Pháp Trần Duy Nghĩa 
 � Tiếp Pháp Trương Văn Tràng 
 � Hiến Đạo Phạm Văn Tươi 
 � Khai Đạo Pham Tấn Đãi 
 � Tiếp Đạo Cao Đức Trọng 
 � Bảo Thế Lê Thiện Phước 
 � Hiến Thế Nguyễn Văn Mạnh 
 � Khai Thế Thái Văn Thâu 
 � Tiếp Thế Lê Thế Vĩnh.
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NGÀY 23–11–NHÂM THÂN (DL 20–12–1932) CHÂU TRI 62: GỞI CHO CHƯ 
PHÁI VIÊN HỘI NHƠN SANH

Châu Tri 62: Chánh Phối sư Thượng Tương Thanh 
bịnh nên không thế chủ tọa Hội Nhơn Sanh.

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
Tòa Thánh
Phòng Văn. Tây Ninh, ngày 20–12–1932.
Số: 62 THƯỢNG CHÁNH PHỐI SƯ

Gởi cho chư Phái viên Hội Nhơn Sanh.

Chư Hiền hữu,
Tôi gởi theo đây cho chư Hiền hữu một bổn Lời 

Giảng tỏ bày việc Đạo của tôi phải đọc hôm ngày nhóm 
Hội Nhơn Sanh kỳ rồi.

Xin chư Hiền hữu xem từ khoản, như có ý kiến hay 
về sự hữu ích chung trong Đạo, thuộc về một khoản nào, 
xin gởi thơ tỏ cho tôi biết.

Ý kiến nào được số đông người bày tỏ, tôi sẽ ghi vào 
một tờ kiết chứng đệ lên cho Hội Thánh xem xét.

Tôi rất tiếc vì bịnh mà tôi không ngồi chủ tọa được 
hôm ngày nhóm. Tôi tưởng tôi rủi đau thì làm sao cũng có 
một vị khác thay thế cho tôi, không dè không ai thế đặng, 
làm cho chư Hiền hữu không nhóm mà bàn luận chi được.

Khi tôi mạnh, tôi coi lại thơ từ thấy phần đông vị 
Phái viên có đến viếng tôi mà không giáp mặt tôi được, 
có để giấy lại thăm và cầu chúc tôi mau mạnh, nên tôi 
nhơn dịp để lời cảm ơn chư Hiền hữu và xin Ơn Trên 
ban phước lành cho cả thảy.
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Nay kính.
Chánh Phối Sư THƯỢNG TƯƠNG THANH.

NGÀY 28–11–NMM THÂN (ĐL 25–12–1932) BIÊN BẢN PHIÊN HỌP 
THƯỢNG HỘI TẠI BỬU ĐIỆN TÔA THÁNH

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Đệ bát niên)

Tòa Thánh Tâv Ninh

tHưỢNG HỘi
Nhóm tại Bửu điện ngày 28–22–Nhâm Thân (25–12–1932).

CÓ MẶT: CỬU TrùNG ĐÀI:
 � Quyển Giáo Tông Thượng Trung Nhựt  � � � � � � � � � Chủ tọa�
 � Quyền Ngọc Đầu Sư Ngọc Trang Thanh � � � � � � � � � Nghị  viến�
 � Quyền Thượng Đầu Sư Thượng Tương Thanh� � � � Nghị  viến�
 � Quyền Thái Đầu Sư Thái Thơ Thanh � � � � � � � � � � � � Nghị  viến�
 � Nữ Chánh Phối Sư Hương Thanh � � � � � � � � � � � � � � Nghị  viến�
 � GS Thượng Bảy Thanh, thay mặt HTNG� � � � � � � � � Từ Hàn�

CHỨNG KIẾN: HIỆP THIÊN ĐÀI:
 � Hộ Pháp Phạm Công Tắc�
 � Thượng Sanh Cao Hoài Sang�
 � Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu�
 � Khai Pháp Trần Duy Nghĩa�
 � Tiếp Pháp Trương Văn Tràng�
 � Hiến Pháp Trương Hữu Đức�
 � Khai Đạo Phạm Tấn Đãi�
 � Hiến Đạo Phạm Văn Tươi�
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 � Tiếp Đạo Cao Đức Trọng�
 � Bảo Thế Lê Thiện Phước�
 � Khai Thế Thái Văn Thâu�
 � Tiếp Thế Lê Thế Vĩnh�

DỰ THÍNH:
 � GS Thái Trọng Thanh, Đầu Họ Đạo tĩnh Tân An�
 � GS Ngọc Trọng Thanh, Đầu Họ Đạo quận Trảng Bàng�
 � GS Thượng Chữ Thanh, Chủ nền Đạo nơi Ai Lao�

MỞ HỘI HỒI 3 GIỜ CHIỀU

Ông Quyền Đầu Sư Ngọc Trang Thanh đứng dậy 
tỏ mấy điều sau đây:

Từ khi lãnh trách nhậm về phần chánh trị của Đạo 
đến nay là lần thứ nhứt, Ngài mới đứng ra nói chuyện 
trọng hệ của Đạo. Cũng có một đôi khi muốn nói mà bởi 
bị đau rồi chưa thiệt bình phục lại được như xưa, nếu phải 
nói năng chuyện chi lâu lâu một chút thì thấy trong mình 
không yên và lại cũng chưa có dịp nào may mắn lớn lao 
như hôm nay, cô đủ Chức sắc.

Vì thấy nền Đạo không vững vàng, lại cũng bởi có 
được lịnh trước nên Ngài phải tỏ ra các điều sau đây cho 
chư vị Chức sắc hai bên rõ:

Ngày mùng 1 tháng 7 năm ngoái (Tân Mùi) nhằm 
14–8– 1931, Đức Lý Giáo Tông có phán dạy Ngài như vầy:

“Nên hư của Đạo đều nơi tay Hiền hữu, khá liệu lấy 
mà giữ gìn. Lão ở trong thân của Hiền hữu, Hiền hữu ở 
trong thân của Lão. Lão đủ quyền hành mà xây chuyển 
Thiên thơ cùng chăng cũng do nơi Hiền hữu, khá kính lịnh. 
Chỉ Tôn để lời mừng cho Hiền hữu.”
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Đặng lịnh rồi thì cũng cứ hằng ngày lo việc Đạo nơi 
Tòa Thánh và cũng suy nghĩ gần 1 năm mà tìm chưa ra 
mối thi thố thế nào cho khỏi hư Đạo. Thời may đến ngày 
13–7–1932 là ngày mùng 10 táng 6 năm nay, Đức Chí Tôn 
giáng dạy và cho biết rằng nền Đạo sắp hư đây, lỗi nơi Chức 
sắc lớn, cả thảy đều có tội, nên cần phải cầu nguyện từ 
đó tới Trung Nguơn, cho Đức Lý Giáo Tông chỉnh đốn 
cơ mầu, sửa đương mối Đạo lại. Cầu nguyện thì cũng có 
để lòng cầu nguyện mà phần riêng của Ngài thì ưu tư với 
ông Thượng Chánh Phối Sư, đặng lo cho Chức sắc Hiệp 
Thiên Đài ở Sài Gòn về Tòa Thánh cho đủ mà bàn tính 
hầu tìm phương cứu Đạo; sẵn dịp Chức sắc HTĐ ở Sài 
Gòn có gởi một cái thơ hôm ngày 26–7–1932, xin 3 Chánh 
Phối Sư lo điều đình việc Đạo lai làm sao cho mỗi Chức 
sắc có phương thi hành phận sự.

Ba Chánh Phối Sư bàn tính việc hay xong rồi, mới 
cho Chức sắc HTĐ biết ngày về Tòa Thánh đặng lo thi 
hành. Kế Ngài mắc đi lục tỉnh nên giao việc lại cho ông 
Thượng Chánh Phối Sư ở nhà sắp đặt. Việc bàn tính của 
3 Chánh Phối Sư như sau đây:

“Ngày 3–9–1932 nhằm mùng 3 tháng 8 an nam, hội 
Chức sắc hai bên cho đủ, rồi lên Bửu điện làm lễ khẩn 
vái Đức Chí Tôn 1 ngày hoặc 1 đêm cầu xin tha thứ, hứa 
tự hậu phải hiệp trí chung lo việc Đạo cho khỏi lầm lỗi 
nữa, luôn dịp sẽ thỉnh cầu Đức Lý Giáo Tông giáng dạy 
thêm cho chúng ta.

Khi đúng ngày kỳ hẹn, ông Quyền Ngọc Đầu sư về 
tới thấy đủ Chức sắc HTĐ mà không rõ tại làm sao mà 
không thi hành việc đã bàn định. Nghe lại thì Đức Hộ 
Pháp đồng ý cùng Đức Quyền Giáo Tông xin đình cho 
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tới Rằm tháng 10 (nhằm 12– 11–1932) cho có đủ Chức 
sắc nhỏ lớn về sẽ định đoạt. Rằm tới rồi cũng không thấy 
định chi được, dây dưa ra cho tới hôm nầy (24–12–1932) 
khi mãn lễ, Đức Hộ Pháp giảng việc lập giáo bên Gia Tô 
rồi thì ông Quyền Ngọc Đầu Sư liền ra xin mời Chức sắc 
hai bên nhóm lại giờ nầy đây.

Đến đây, Ngài mới đọc Thánh giáo ngày mùng 1 
tháng 7 năm Tân Mùi (14–8–1931), xin chư vị cắt nghĩa 
giùm một câu trong 3 câu của Đức Lý Giáo Tông phán dạy:

Câu đầu câu chót hiểu được, câu giữa không hiểu rõ.
Đức Hộ Pháp giải nghĩa rồi, Ngài đọc tới Thánh 

giáo ngày 13–7–1932, cho một phần Chức sắc HTĐ và Bà 
Chánh Phối Sư biết vì hồi giờ chưa nghe. Đọc luôn cái 
thơ của Chức sắc HTĐ lại cho Đức Quyền Giáo Tông 
nghe giữa Hội.

Xong rồi Ngài nhắc chuyện Thánh giáo lúc ban sơ 
có cho biết rằng Việt Nam và Pháp quốc là hai con hạnh 
phúc của Đức Chí Tôn, hằng ngày phải khắn khít tình 
huynh đệ.

Đến đây, vì mệt nên Ngài xin phép ngồi xuống đặng 
cắt nghĩa vì sao mà nền Đạo không vững, vì sao Chức sắc 
không hiệp được, theo lời Ngài mới hứa hồi hôm nầy với 
chư vị Chức sắc hai bên. Ngài nói: Phàm con người sanh 
ở đời, đừng nói chi cho nhiều, chừng hai ba người, dầu 
nam nữ chi cũng vậy, nếu muốn chung hiệp nhau cho lâu 
đài mà lo một việc chi hoặc nhỏ lớn thì trước hết cần phải 
cho thiệt tình với nhau, rồi phải thương và cho có trí mới 
được. Nay đây, anh em chị em chúng ta hội hiệp lại cả 
ngàn cả muôn, nếu mà không có lòng thiệt với nhau thì 
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không thế nào gần lâu được, không thế gì làm nên được. 
Ngài xin chư vị nghe đọc vài cái thơ của Đức Quyền Giáo 
Tông gởi cho 4 Chánh Phôi Sư thì rõ vì sao không hiệp.

Thơ trước đề ngày 8–11–1932 nhằm 11 tháng 10 năm 
nay gởi quở trách ông Thượng Chánh Phối Sư đã không 
nghe lời mà lại còn khi Người là phàm, lời thốt ra trong 
thơ có gia giảm, có gay gắt nhau. Người không vừa lòng, 
viết thơ quở trách nặng nề như vậy, thì còn có thương chi 
nữa mà gần, người bị quở bị lời gay gắt như vậy, uất ức 
còn chi vui gì đâu mà lo phận sự, buồn chán thêm phát 
bịnh thì có.

Đức Quyền Giáo Tông tỏ rằng: Khi viết cái thơ ấy 
rồi, thì có Đức Hộ Pháp xem trước. Đức Hộ Pháp nói: 
chẳng có phạm luật chi hết nên mới gởi cho 3 Chánh Phối 
Sư Quyền Đầu Sư và Nữ Chánh Phối Sư. Ngài tỏ thêm 
rằng: Kỳ nầy, Đức Chí Tôn giáng lập Đạo khác hẳn hơn 
các kỳ trước, có nhiều Thánh Ngôn chỉ bảo đành rành 
nên Ngài do theo đó mà sắp đặt mọi việc, nhưng có lắm 
việc mà ông Thượng Chánh Phối Sư không khứng vui 
lòng làm y theo, “khinh khi là phàm”, nên buộc Ngài phải 
nói ra như vậy.

Ông Quyền Ngọc Đầu Sư trả lời rằng: Không phải 
nói có phạm hay là không phạm luật pháp nào hay là giả 
dối chi, chỉ nói có chữ thương cùng không mà thôi. Nội 
một cái thơ đó cũng đủ thấy Đức Quyền Giáo Tông 
không có lòng thương tưởng em út, nên vậy rồi, ai biết 
được cũng buồn hết.

Ngài nói tiếp: Lại lúc ban sơ có Thánh giáo dạy rằng: 
khi Thượng Chánh Phối Sư về thì phải giao cho người 
thay thế, điều đình mối Đạo, mà hồi giờ hơn cả năm rồi, 
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có thiệt giao chi đâu. Mới hồi tháng 7–1931, Đức Quyền 
Giáo Tông có viết một cái thơ cho chánh phủ biết rằng 
việc Đạo tại Nam Kỳ ngày nay giao cho Thượng Tương 
Thanh coi sóc. Viết thơ nói vậy rồi, cũng tự ý Quyền Giáo 
Tông muốn làm gì thì làm một mình.

Thượng Chánh Phối Sư không hay biết. Như hôm 
tháng 4–1932, một mình Quyền Giáo Tông viết thơ thẳng 
cho Ghánh phủ, thưa bỏ cái nầy, không nhìn cái khác, 
làm cho nhà nước lưỡng lự sanh nghi, không biết chắc ai 
là người cầm mối Đạo, rồi mới cho Thượng Chánh Phối 
Sư là người bất tài bất lực.

Vì bởi ngày 31–8–1931, Thượng Chánh Phối Sư có 
cho hay rằng kể từ ngày đó, người đã vâng mạng lịnh Chí 
Tôn ra lãnh điều đình mối Đạo Tam Kỳ tại đây, hầu lo độ 
rỗi nhơn sanh, làm cho an bá tánh, giúp Pháp quốc trong 
đường giáo hóa dân Nam; vậy xin từ đây, chánh phủ chớ 
để lòng nghi ngại nữa.

Bởi vậy ông Quyền Ngọc Đầu Sư tưởng chắc là vì 
mấy cớ trên đây làm cho Thượng Chánh Phối sư thất vọng, 
nên không vui gì mà hành đạo nữa, rồi từ đó cứ làm cầm 
chừng cho qua ngày tháng, chẳng khác người đợi thời.

Đức Quyền Giáo Tông nói: Nói vậy thì chánh phủ 
cấm tôi hay sao?

Ông Quyền Ngọc Đầu Sư trả lời: Không phải nói ai 
cấm kiết gì, một cái không đủ tin cậy cũng là khó cho mình 
tới lui mà lo lắng việc Đạo. Xin coi thử lại việc Bà Chánh 
Phối Sư đi yêu cầu cho được một lời hứa của ông Thần-Sĩ 
Outrey, ngày sau được tựu hội thong thả mà cúng kiếng 
là hết bao nhiêu khổ cực. Sau nữa, mới hôm 22 tháng 12 
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nầy, cái thơ thứ nhì của Đức Quyền Giáo Tông gởi cho 3 
Chánh Phối sư cũng có lời xa gần cay đắng ở trỏng. Xin 
chư vị nghe qua rồi thầm nghĩ thử coi, Thư vậy rồi làm 
sao mà hiệp hòa lâu đặng mà lo trả nợ cho Thầy cho hết 
(Đọc thơ số 18 ngày 22–12–1932).

Bởi vậy cho nên ngày nay Ngài mời đủ Chức sắc lại 
đây là có tỏ ý ra cho hết những lời nói nãy giờ, đặng rồi 
Ngài xin sắp đặt việc Đạo lại như sau đây, coi như có vừa 
lòng chư vị thì để, bằng không thì sửa cải lại.

Ngài Quyền Ngọc Đầu Sư nói: Đạo một ngày một 
thêm lớn, mà Đức Quyền Giáo Tông nay có mòi mỏi 
mệt, ngoài thì chưa phục nhơn tâm được nửa phần, trong 
thì Chức sắc lớn không được hòa thuận, rồi không ai để 
trọn tấc lòng mà làm nên danh thể cho Đạo. Vậy theo ý 
Ngài thì nên:

 � Thứ nhứt: là Giao cho Quyền Giáo Tông trọn phần 
dạy dỗ nữ phái theo cho kịp nam.

 � Thứ nhì: để cho Quyền Giáo Tông cũng trọn quyền 
điều đình việc xuất dương với Hội Thánh Ngoại Giáo, 
vì việc nầy phải tốn kém nhiều mà một mình Anh Cả 
chúng ta đi lo cho đủ số thì cũng là đủ mệt rồi.

 � Thứ ba: Thượng Chánh Phối Sư vì lắm công trình với 
Đạo, lại có được lời hứa của Chí Tôn, nên nay phải 
lãnh Đầu Sư Thiệt thọ, cầm trọn quyền điều đình 
mối đạo tại Nam Kỳ, cần nhứt phải giao thiệp mà lo 
cho được lòng tin cậy của chánh phủ.

 � Thứ tư: đem Thượng Hóa Thanh về lãnh Quyền 
Chánh Phối Sư, hiệp với Thái, Thượng và Ngọc Chánh 
Phối Sư mà phụ giúp Đầu Sư, lo thi hành các việc 
trong việc ngoài của Đạo.
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 � Thứ năm: Đầu Sư lãnh việc hành chánh rồi, thoảng có 
việc chi cần yếu thì cũng còn phải do Quyền Giáo Tông 
và Chức sắc HTĐ đặng thi hành cho tròn Thánh ỷ.

Như vậy thì nền Đạo mới vững vàng, trong được an 
hòa, ngoài được lòng chánh phủ thương tưởng, hết để ý 
nghi nan chúng ta tựu hội làm chuyện gì khác hơn là việc 
Đạo, rồi mới dám để cho thong thả cất Thất thờ phượng, 
cúng kiếng đông đảo như bên Thoàn xưa nay vậy, thì nền 
Đạo làm sao không tấn phát. Rồi Ngài nói tỷ như vầy: 
Trên thì có Đức Chí Tôn là Ông Cha chung, dưới thì có 
Pháp Triều là anh cả, nay còn ở xa ở đây Chánh phủ Đông 
Pháp là Anh Hai, hằng ngày gần gũi chăm nom bảo bọc 
chúng ta, nếu chúng ta không biết hạ mình mà tôn kính, 
không để hết tấc lòng thành thật, thì tự nhiên khó nỗi 
chịu đời, thoảng có việc chi phải tới lui yêu cầu cho tới 
chỗ thì việc cũng đã xảy ra rồi, chi bằng phải nhớ trọng 
người như Trời như Phật thì mới là vừa ý Chí Tôn, đã 
nhiều phen dạy bảo, phải ráng ở sao cho được vậy, lại cũng 
đừng quên phận sự chúng ta phải lo độ người Tây ở đây, là 
bực anh, mà cũng là con cưng nhứt của Đức Thượng Đế.

Đức Quyền Giáo Tông đáp lại rằng: Việc ấy có gởi 
thơ cho ông Thượng Chánh Phối Sư cậy người tỏ cho 
Chánh phủ hay, đặng phòng ngừa việc khó khăn về sau, 
vì nhiều Chức sắc nay phản với Tòa Thánh, nghe lại thì 
có lo về quốc sự, nên sợ một ngày kia, người ta làm rối 
loạn mà liên can đến nền Đạo. Cũng có nhắc nhở đôi ba 
phen mà ông Thượng Chánh Phối Sư không khứng làm 
phận sự, nên buộc lòng phải viết thơ cho Chánh phủ mà 
ngăn ngừa những điều rắc rối về sau.

Ông Thượng Chánh Phối Sư xin tỏ cho Đức Quyền 
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Giáo Tông hay rằng:
Từ khi Ngài về Tõa Thánh mà lãnh phận sự thì 

chẳng có việc nào mà chẳng vâng lịnh Anh Cả, hoặc học 
hỏi, hễ việc nào Anh Cả dạy, làm được thì làm liền, bằng 
làm không được thì đều có tỏ miệng lại cho Anh cả biết, 
vì tánh Ngài không chịu viết thơ từ nhiều, đã mất ngày 
giờ lại còn để dấu ngày sau cho người dị nghị.

Qua việc Giáo Sư Thượng Chữ Thanh đi giải hòa 
miệt Hậu Giang thì ông Quyền Ngọc Đầu Sư nói: vị Thiên 
phong nầy thiệt có lòng lo sợ cho nền Đạo ngửa nghiêng 
thêm nữa, nên có đi lo chuyện giải hòa rồi có đem về 1 bổn 
tờ. Bổn tờ nói hòa, mà ai hòa với ai đâu không rõ, tờ đem 
về đây, có Chức sắc lớn của Tòa Thánh ký tên vô thì Ngài 
không hiểu nghĩa sao vậy. Quyền Giáo Tông ký tên nhận 
dấu 1 cái tờ vi bằng, đọc ra thì hiểu rằng mấy vị ký tên vô 
đó là hứa sẽ giải hòa cho ai bất bình việc gì, ở đâu không 
biết. Thượng Chánh Phối Sư về dưỡng bịnh tại Bến Tre, 
không biết nghĩ làm sao, rồi cũng viết đại vô mấy hàng 
chữ không ăn thua chi hết với lòng tờ, rồi cũng ký tên, 
song không có nhận mộc.

Ông Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu tỏ rằng: Vì có 
nhiều điều thất nhơn tâm nên một phần đông Đạo hữu 
phải bất bình mà xa Tòa Thánh.

Đức Hộ Pháp mới giải nghĩa bài Thánh Ngôn ngày 
mùng 1 tháng 7 năm ngoái (14–8–1931) của Đức Lý phán 
dạy ông Ngọc Trang Thanh: “Nên hư của Đạo... (đoạn 
nầy có chép ra rồi, xin coi phía trước).

Sáu Đạo Nghị Định của Đức Lý Giáo Tông ra trước 
bài Thánh Ngôn ấy, trong Đạo Nghị Định ấy đã phân phát 
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và chỉ rõ quyền hành đặc biệt của mỗi vị. Phần của ngọc 
Chánh Phối Sư thì làm Chủ Trưởng Chức sắc nam phái, 
lo xử đoán, trị về hình, đã làm Bồi Thẩm, tra hỏi Chức sắc 
phạm tội khi giải đến Tam Giáo Tòa, lại còn làm Chưởng 
Lý mà buộc tội nữa. Ấy vậy thì cả quyền hành nắm nơi 
tay, công bình chánh trực thì Đạo mới nên, còn vị nể bất 
minh vì nơi mình mà làm ra thì làm hư nền Đạo.

Còn về câu: Lão ở trong thân của Hiền hữu, mà Hiền 
hữu lại ở trong thân của Lão, là Đức Lý Giáo Tông có ý 
cho hiểu rằng: quyền hành thưởng phạt thì giao trọn cho 
ông Ngọc Chánh Phôi Sư. Từ thử đến chừ, có vẻ bất hòa 
với nhau là vì quyền hành không đặc biệt.

Rồi Đức Hộ Pháp hỏi Đức Quyền Giáo Tông ngày 
nay nên ưng chịu lãnh một quyền hành Giáo Tông mà 
thôi chăng?

Vì đã lãnh quyền hành Giáo Tông mà lại lãnh thêm 
quyền hành Đầu Sư nữa, vậy thì nắm quyền thống nhứt 
nơi tay. Hai quyền hành đó khắc với nhau. Đức Hộ Pháp 
lại hỏi Quyền Giáo Tông, như một vị quan được bổ tạm 
thế quyền hành cho một vị quan trên thì có phải hết các 
cựu quyền của mình chăng, nghĩa là phải hành chánh 
theo trách nhậm tạm thời của mình đó chăng?

Đức Quyền Giáo Tông trả lời rằng: Phải theo trách 
nhậm tạm thời của mình mà thôi và 3 Chánh Phối Sư 
cũng đồng một ý.

Đức Quyền Giáo Tông nối tiếp: Từ khi làm Đạo 
đến bây giờ, thì chỉ vâng theo Thánh giáo, chẳng dám làm 
khác chút nào, với do y Pháp Chánh Truyền, Tân Luật, 
Ngày cũng vui lòng mà giao quyền hành Đầu sư cho 3 vị 
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Quyền Đầu Sư, nhưng mà vì việc trọng hệ nên Ngài xin 
cầu hỏi nơi Đức Lý Giáo Tông dạy bảo cho rành rẽ.

Đức Hộ Pháp hỏi đến Ba vị Chánh Phối Sư, Quyền 
Đầu Sư, có khứng lãnh một chức mà thôi trong hai chức, 
đương quyền bây giờ, thì Thượng Chánh Phối sư trả lời 
như vầy:

Thầy hay là Đức Lý Giáp Tông giao phận sự chi hay 
chức chi, tôi lãnh chức ấy mà thôi, ngoài ra, tôi không để 
ý riêng nơi đâu hết. nghĩa là tôi đợi chừng nào có Thầy 
dạy làm sao, tôi sẽ tuân, chớ bây giờ tôi cứ giữ chức Chánh 
Phối Sư của Thầy phong đó thôi, không trông chi khác nữa.

Ông Quyền Ngọc Đầu Sư trả lời: Chức nào thì 
phải lãnh một chức mà thôi. Nếu như ngày nay đây, là 
gồm 2 chức: Chánh Phôi Sư và Đầu Sư, thoảng muốn 
cầm 2 quyền một lượt, không nói việc lạm dụng làm chi, 
2 quyền một lượt thì cũng là khó nỗi cho Giáo Tông thi 
hành được phận sự. Rồi Ngài hỏi lại: Xin cho biết việc 
Đạo từ nầy về sau có thi thố được theo cách Ngài đã bàn 
định đó không?

Đức Hộ Pháp trả lời:
Việc xin đó cũng có thế cho là chánh đáng, lại Quyền 

Ngọc Đầu Sư có lòng lo cho Đạo dễ bề đi tới, song bởi 
không có do hết theo pháp luật của Đạo thì cũng tỷ như 
là “un Coup d’État”, nghĩa là lấy một việc của một Chức 
sắc có quyền hành lớn lao trong Đạo sắp đặt theo ý riêng 
mình, không trọn gìn luật pháp, đem ra thi hành thì tưởng 
Thượng Hội chưa y phê được.

Sau khi chư vị Nghị viên để lời bàn tính các việc nói 
trên đây và Đức Hộ Pháp tỏ rằng chư Chức sắc HTĐ 
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đã ưng tái lãnh trách nhậm và đã sắp đặt mọi việc thì 
Thượng Hội nghị định mấy vị Đại Thiên phong CTĐ 
đương quyền, lãnh mỗi vị một chức mà thôi.

Về phần Quyền Giáo Tông thì chi chi cũng nên cầu 
hỏi nơi Đức Lý Giáo Tông dạy bảo, mà ban hành theo cho 
khỏi điều lầm lạc sơ sót, vì hễ là người thì thân phàm xác 
thịt, nếu lấy ý riêng ra mà làm thì phải có điều trở ngại. 
Mỗi vị đương quyền lãnh một chức đặc biệt, thì 3 ngôi 
Chánh Phối Sư sẽ trống. Vậy thì Quyền Giáo Tông chọn 
lựa trong mấy vị Phối Sư đương quyền mà giao chức ấy. 
Thoảng như khiếm khuyết Phối Sư thì chọn lựa trong 
hàng Giáo Sư, rồi đem trình ra cho 3 Đài là Hội Nhơn 
Sanh, Hội Thánh và Thượng Hội công nhận theo phép. 
Việc nầy đình lại cho Đức Quyền Giáo Tông một tuần, 
đặng Ngài chọn lựa người.

Hiện nay chưa có một vị Chưởng Pháp nào, và lại 
Chưởng Pháp là người của HTĐ qua CTĐ, cũng như 
Thượng Phẩm và Thượng Sanh là người bên CTĐ bổ 
qua HTĐ, vậy thì HTĐ chọn lựa 3 Chức sắc của mình 
nắm đỡ quyền hành Chưởng Pháp, chờ đến khỉ có người 
Đức Chí Tôn phong thưởng hoặc được đắc cữ thì giao lại.

Còn phần nữ phái, nay chưa có Nữ Đầu Sư thì Nữ 
Chánh Phối sư tùng quyền nơi Giáo Tông mà hành chánh.

Vì chư vị Đại Thiên phong nơi CTĐ đều lãnh mỗi 
vị một quyền đặc biệt, và kể từ đây cứ tuân y Thánh giáo, 
Pháp Chánh Truyền, Tân Luật mà hành chánh, thì hủy 
lời của ông Ngọc Chánh Phối Sư Quyền Đầu Sư bàn 
định trựớc.

Ông Quyền Ngọc Đầu Sư nói, việc bàn định của 
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Ngài như vậy là cũng có do nơi Lục Đạo Nghị Định với trí 
muốn lo cho nền Đạo có đường đi tới, cho đâu đâu cũng 
được vừa lòng mà lo cho thêm tấn phát, mà nay Thượng 
Hội có hủy đi, lo thế khác, thì Ngài cũng không nói chi, 
miễn là khỏi làm việc bất minh bất chánh thì thôi, và xin 
chư vị liệu lượng, trù nghĩ lại làm thế nào cho phù hạp, 
cho nền Đạo được vững bền, thì Ngài cũng vui.

Lời của Thượng Hội: 3 vị Hội Trưởng Thượng Hội, 
Hội Thánh, và Hội Nhơn Sanh phải lo lập Nội Luật cho 
cần kíp, hầu cho ai ai cũng hiểu rõ quyền hành đặc biệt 
của 3 Đài nầy.

Muốn tránh cho khỏi sự bê trễ, trong việc ban hành 
sắc lịnh của trên mà truyền cho dưới thì phải lập luật 
định kỳ hạn trong mỗi việc phải thi hành. Thoảng như 
vị nào không muốn tuân Sắc lịnh hay bê trễ phận sự, quá 
hạn kỳ mà không tròn phận sự thì đệ ra nội trị hay là Tòa 
Tam Giáo.

Đến đây hết điều bàn tính, bãi hội lúc 6 giờ tối.
Hội Trưởng 

 Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt.

Từ Hàn:
Giáo Sư Thượng Bảy Thanh.

NGÀY 6–12–NHÂM THÂN (ĐL 1–1–1933) THÁNH NGỔN CỦA ĐỨC LÝ 
GIÁO TÔNG DẠY SẮP ĐẶT VIỆC ĐẠO.

Như Đức Quyền Giáo Tông đã trình bày trong 
Thượng Hội, các Chức sắc Đại Thiên phong lập đàn tại 
Tòa Thánh để cầu hỏi Đức Lý Giáo Tông về sắp đặt và 
điều đinh việc Đạo.
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 
(Đệ bát niên)

 � Phò loan: Bảo Pháp – Hiến Pháp.
 � Hầu đàn: 

 � CTĐ: Quyền Giáo Tông, 3 Chánh Phối Sư, Phối 
Sư Tông, Giáo Hữu Trí, Thiện, Như, Non.

 � HTĐ: Hộ Pháp, Khai Pháp, Văn Pháp, Tiếp Thế:
Đại Đàn tạỉ Tòa Thánh, đêm 6–12–Nhâm Thân.

(ngày 1–1–1933)
Thái, Thượng, Ngọc Hư tiếng vẫn phong, 
Bạch vân qui tụ vạn thiên tùng.
Kim long xuất hiện lai niên hỉ,
Tinh tú luân di chuyển đại đồng.

Hỷ chư Hiền hữu, Hảo! Hảo!
Trung, Lão có mấy lời tặng Hiền hữu đã đắc vị gia 

thăng đó. Tuy không chi mà cũng là một việc đáng mầng 
cho Hiền hữu và cho Đạo nữa, vì bấy lâu Hiền hữu thiếu 
tay trợ sức, nên để cho nền Đạo phải rối một lúc khá lâu. 
Tuy vậy, mà Đức Chí Tôn cũng không thể trách vì ngày 
giờ chưa đến, Đạo phải chịu vậy, nhưng từ đây, Đạo hữu 
phải dụng công tâm và lấy lòng bác ái mà chung lo việc 
Đạo cả với mấy em của chúng ta. Bề nào có Lão ám trợ, 
không hề chi, còn theo lời Hiền hữu bạch, Lão xin phân 
biện trước mặt chư Phật, Tiên, Thánh, Thần cùng chư 
Đạo hữu. Vậy, nên mời hết vào thính lịnh.

(Tới đây, Chức sắc hầu ngoài vào Bát Quái Đài.)
Đức Lý Giáo Tông:
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Hỷ chư Hiền hữu, Trung, những điều của Hiền hữu 
bạch đó, Lão lấy công tâm mà xin Hiền hữu bạch rõ cho 
các em đồng nghe.

Tới đây, Đức Lý Giáo Tông cho phép Quyền Giáo 
Tông đọc sớ:

“Đệ tử Thượng Trung Nhựt khép nẻp trình tấu cùng 
Đức Lý Đại Tiên Giáo Tông ĐĐTKPĐ: Từ 2 năm nay, 
Ngài tái cầm quyền Giáo Tông, chư đệ tử nhờ Ngài từ bi 
dìu dắt nên lo sửa đương nền Đạo mới có vẻ kết quả hơn 
khi trước. Ngài có giao cho đệ tử điều đình nền Đạo về phần 
xác, đệ tử vì đức bạc tài sơ nên Đạo chưa đặng trọn thành, 
còn nhiều Thiên phong chưa thật hành chánh lý. Đệ tử khép 
nép thọ tội và cầu xin Ngài từ bi định sao đệ tử chịu hết vằ 
xin Ngài sắp đặt cho đủ Thiên phong đồng tâm rập trí hành 
Đạo y như Pháp Chánh Truyền. Ba ngôi Chưởng Pháp chưa 
có, ba ngôi Đầu Sư và Chánh Phối Sư chưa phân biệt, xin 
Ngài từ bi chỉnh đốn. Khép nép khẩn càu, cúc cung bá bái.”

Đức Lý Giáo Tông:
Nếu Hiền hữu muốn cho đủ các Chức sắc bây giờ 

thì chưa tiện vì nhơn cách chưa có một ai được gia thăng 
phẩm vị. Chưởng Pháp là chức thượng thừa, cực trọng, 
nếu thiếu tư cách thì không đặng vậy, phải chờ cho có 
người đến sẽ hay. Bây giờ Hiền hữu sẽ tạm thời hành đạo 
với mấy em, như cách mấy em đã nghị quyết, sau khi Hội 
Thánh, và phải để ý đến việc hiệp nhứt trong năm Quí 
Dậu, vì cả thế giới đều trông mong hai chữ Hòa Bình. 
Chư Đạo hữu phải ráng lấy, vì nhơn sanh đều trông cậy 
nơi Đạo mình, nghe không?
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Lão ban ơn cho chư Hiền hữu. 
THĂNG.

*
GIẢI NGHĨA THÁNH NGỒN:

Sau khi bãi đàn, Quyền Giáo Tông có mời hội hết 
chư Thiên phong đặng bàn luận, coi phải hiểu nghĩa Thánh 
Ngôn cách nào.

Đồng nhứt định theo Thánh Ngôn, phải sắp đặt 
việc Đạo hiện thời y theo các điều Hội Thánh đã nghị 
quyết trong kỳ hội ngày 25–12–1932 tại Tòa Thánh Tây 
Ninh, là đại khái:

1. Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt không còn 
quyền Thượng Đầu Sư, nghĩa là còn giữ trách nhậm 
Quyền Giáo Tông về phần xác mà thôi. Hành Đao 
thì y theo Thánh Ngôn của Đức Lý Giáo Tông và 
Pháp Chánh Truyền.

2. Ba ngôi Chưởng Pháp thì hiện thời HTĐ tạm thế.
3. Ba vị Quyền Đầu Sư Thượng Tương Thanh, Ngọc 

Trang Thanh và Thái Thơ Thanh ở địa vị Đầu sư 
mà thôi.

4. Ba ngôi Chánh Phối Sư chưa có ai, thì Quyền Giáo 
Tông phải lo chọn gấp, đặng còn ra Ba Hội nhìn nhận 
trách nhậm. Hiện nay có một vị đã được Đức Chí 
Tôn phong rồi, là Ông Phối sư Thượng Hóa Thanh.

Tòa Thánh Tây Ninh, ngày 2–2–1933.
Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt.

Hộ Pháp Phạm Công Tắc.

Hết việc năm Nhâm Thân.
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TÓM TẮT ĐẠO (LỊCH 7 – NĂM NHÂM THÂN (1932)

*
TÓM TẮT các sự kiện quan trọng: 

 � Đức Hộ Pháp lập Phạm môn, Đào Viên Pháp�
 � Đức QGT và Đức Hộ Ph lập Nội Luật Thương Hội�
 � Ngài Ngô Văn Chiêu liễu đạo lại cần Thơ�
 � Đại Hội Nhơn Sanh lần thứ 2 tại TTTN�
 � Đức Hộ Pháp ban hành Hiến Pháp –Nội Luật HTĐ�
 � Thượng Hội họp ỉại Bửu điện Tòa Thánh

*
 � 3–1-NTh: Đức Hộ Pháp lập Phạm Môn, lập Hồng 

thệ thọ Đào Viên Pháp cho 72 môn đệ Phạm Môn tại 
Sở Trường Hòa, ra Thập điều giới răn làm Nội luật 
của Phạm Môn. 

 � 22–1–NTh: Đức Quyền Giáo Tông và Đức Hộ Pháp 
lập NỘI LUẬT THƯỢNG HỘI.

 � 13–3–NTh: Ngài Ngô Văn Chiêu liễu đạo tại cần Thơ.
 � 24–5–NTh: Đức Q.G.T. ra Châu Tri về sự thử thách 

của các Đấng. 
 � 30–5–NTh: Đức Q.G.T. ra Châu Tri căn dặn: hết 

sức cẩn thận về Cơ bút và nhắc lại các giai đoạn khó 
khăn của Đạo.

 � 11–6–NTh: Thầy hỏi Ngài Trung, Tương: Tại sao 
ông Ca phản Đạo?

 � 7–NTh: Tòa Tam Giáo lần thứ 4: định án các Chức 
sắc nam nữ vi phạm luật đạo.

 � 24–7–NTh: Ngọc CPS ra Châu Tri ngưng chức ông 
Ca 3 năm.
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 � 16–9–NTh: Nữ CPS Hương Thanh ra Châu Tri đề 
nghị lập Ban Cai Quản T.Thất chung cho nam nữ: 
Nam chánh, Nữ phó. 

 � 21–9–NTh: Thượng CPS ra Châu Tri 58: Chương 
trình Hội Nhơn Sanh.

 � 6–10–NTh: CPS Thượng Tương Thanh viết bức tâm 
thư gởi ông Phối Sư Thái Ca Thanh, vạch rõ các sự tà 
quái lẫn vào trong Cơ bút của Chi phái Minh Chơn 
Lý, và tha thiết kêu gọi ông hồi tỉnh, dẹp Minh Chơn 
Lý, trở về TTTN. 

 � 15–10–NTh: Hội Nhơn Sanh lần thứ 2 tại TTTN, 
ông Thượng CPS bịnh nhiều nên không thể Chủ tọa, 
ông có gởi tờ xin vắng mặt vì bịnh và một Bài Tường 
trình để đọc trước Hội NS, trình bày các Đạo sự trong 
năm vừa qua.

 � 7–11–NTh: Đức Hộ Pháp ban hành Hiến Pháp và 
Nội Luật HTĐ.

 � 28–11–NTh: Họp Thượng Hội tại Bửu điện Tòa 
Thánh quyết định: mỗi Chức sắc Đại Thiên phong 
nơi CTĐ, mỗi vị chỉ lãnh một nhiệm vụ, không được 
kiêm nhiệm.

 � 6–12–NTh: Đức Lý Giáo Tông giáng cơ dạy sắp đặt 
việc Đạo.

*
Đầu năm Nhâm Thân (1932), Đức Hộ Pháp chánh 

thức lập Phạm Môn, với buổi lẽ lập Hồng Thệ thọ Đào 
Viên Pháp cho 72 môn đệ Phạm Môn tại Sở Trường Hòa, 
và Đức Hộ Pháp lập Thập điều Giới răn là Nội Luật của 
Phạm Môn.
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Việc Đức Hộ Pháp lập Phạm Môn, khởi đầu từ giữa 
năm 1928 khi Đức Hộ Pháp mua đất lập Phạm Nghiệp, lần 
lần sau đó lập các sở: Trường Hòa, Khách Đình, Nữ Công 
Nghệ, Nam Công Nghệ, Giang Tân, Bến Kéo, Phạm Từ  
cẩm Giang, v.v... 72 vị Đạo hữu Minh Thiện Đàn ở Phú 
Mỹ (Mỹ Tho) được lâp Hồng Thệ thọ Đào Viên Pháp tại 
Thánh Thất Khổ Hiền Trang, cũng được sáp nhập vào 
Phạm Môn, gọi là Phạm Môn kỳ nhứt, Hồng thệ tại Sở 
Trường Hòa đầu năm nay là Phạm Môn kỳ nhì.

Ngài Ngô Văn Chiêu, chủ Chi phái Chiếu Minh 
liễu đạo tại Cần Thơ ngày 13–3–NTh, trong lúc đó, Đức 
Quyền Giáo Tông đang đau bịnh tại Tòa Thánh, nên 
không có cử đại diện đi đám tang nầy, chỉ đánh điện 
chia buồn. Những môn đệ của Ngài Chiêu trách cứ Tòa 
Thánh Tây Ninh vô tình, nhưng có một vị Chức sắc nói 
rằng: Chỉ biết trách người mà không biết trách mình. 
Ai lìa Thầy bỏ bạn? tự ý tách ra lập Chi phái? để làm vua 
một cõi? Ai phụ ai?

Ngài Ngô Văn Chiêu mất sớm nên không thấy được 
ngày Thành Đạo, như Ngài đã biết và hỏi lại Đức Chí Tôn 
trong đàn cơ đầu năm Bính Dần (1–1–B.Dần) khi Đức Chí 
Tôn truyền lịnh cho các môn đệ khởi sự đi truyền Đạo:

“Ông Chiêu bạch Thầy: Qua đến năm 1933 thì Đạo 
mới lập thành? Thầy đáp: – Phải.” (Năm 1933 là Quí Dậu).

Chi phái Minh Chơn Lý của ông Thái Ca Thanh 
hoạt động mạnh mẽ tại vùng Hậu Giang, kịch liệt công 
kích Tòa Thánh Tây Ninh. Ngài Chánh Phối Sư Thượng 
Tương Thanh gởi cho ông Ca một bức tâm thơ khá dài, 
phân tích đủ mọi lẽ cho ông Ca thấy rằng, đã có tà quái 
lẫn vào trong Cơ bút mà ông đang tin dùng, ấy là do lòng 
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giận hờn ganh ghét của ông đối với vài Chức sắc cao cấp 
tại Tây Ninh, và lòng hám vọng quyền tước của ông phải 
bằng hay cao hơn mây vị ở Tây Ninh thì ông mới vừa lòng. 
Ngài CPS Tương tha thiết kêu gọi ông Ca giác ngộ, bỏ 
hết các điều giận hờn và hám vọng, dẹp bỏ Minh Chơn 
Lý, để trở về Tòa Thánh Tây Ninh. Nhưng ông Ca đã lậm 
quá sâu vào Tà quyền thì làm sao với một bức tâm thư của 
Ngài CPS Tương, có thể kéo ông Ca ra được!

Có một việc nhỏ nhưng lại làm kinh động cả Hội 
Thánh, là vào tháng giêng năm Nhâm Thân, sau lễ Vía Đức 
Chí Tôn thì nhóm người Tịch Cốc lén vào Tòa Thánh, 
leo lên ngồi trên 7 cái Ngai giữa Bửu điện. Các Bảo Thể 
phải khó khăn lắm mới trục xuất được 7 vị nầy ra khỏi 
Tòa Thánh; vài vị Tịch Cốc khác lại ra Đại Đồng Xã, leo 
lên ngồi trên ngựa Phật Tổ ra roi cho ngựa chạy, cũng bị 
Bảo Thể đến lôi xuống; vài vị Tịch Cốc nữ phái đi ra Quan 
Âm Các, xô cốt Phật Quan Âm đổ xuống, rồi họ leo lên 
chỗ đó ngồi, xưng là Phật Quan Âm giáng thế, Bảo Thể 
cũng phải ra kéo từ vị xuống và đuổi đi.

Họ làm chuyện náo động như vậy là vì họ luyện đạo 
không đúng pháp môn, lại có lòng hám vọng quá lớn, nên bị 
điên khùng, ảo tưởng đã đắc đạo thành Phật Tiên tại thế.

Năm nay, Ngài Thượng Chánh Phối Sư Thượng 
Tương Thanh tổ chức Hội Nhơn Sanh lần thứ nhì tại 
Tòa Thánh, nhưng rủi cho Ngài, đến ngày Hội 14–10–N.
Thân, Ngài Tương bị đau bịnh, không thể Chủ tọa Hội 
Nhơn Sanh, nên Ngài viết thơ xin phép vắng mặt và gởi 
một bài Tường Trình đầy đủ chi tiết cho Hội Nhơn Sanh 
về các hoạt động của Đạo xảy ra trong năm vừa qua và tình 
hình nhà Đạo hiện tại.
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Từ đầu năm Nhâm Thân, Đức Quyền Giáo Tông và 
Đức Hộ Pháp lập và ban hành NỘI LUẬT của THƯỢNG 
HỘI, và đến cuối năm thì Thượng Hội họp tại Bửu điện 
Tòa Thánh quyết định: Các Chức sắc lãnh đạo của Hội 
Thánh không được kiêm nhiệm 2 chức vụ.

 � Đức Q. Giáo Tông chỉ giữ phận sự Giáo Tông 
mà thôi.

 � 3 vị CPS lên Quyền Đầu Sư, và chỉ hành quyền 
Đầu Sư.

 � Giao cho 3 vị Thời Quân HTĐ cầm quyền 
Chưởng Pháp.

 � Khuyết 3 Chánh Phối Sư, giao cho Đức Quyền 
Giáo Tông lựa 3 Chức sắc Thiên phong trong 
hàng Phối Sư hay Giáo Sư, đưa lên nắm Quyền 
Chánh Phối Sư.

Tòa Tam Giáo CTĐ năm nay là Kỳ thứ 4, đem xử 3 
Chức sắc nam phái và 50 Chức sắc nữ phái phạm luật đạo.

Chưởng Pháp Trần Đạo Quang bị án ngưng quyền 
1 năm và - Phối Sư Thái Ca Thanh bị ngưng quyền 3 năm.

Hai văn bản Pháp quí được ban hành trong năm 
nay là :

 � Nội Luật của Thượng íỉội.
 � Hiến Pháp và Nội Luật của HTB.

HẾt NĂm NHÂm tHÂN 1932
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